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No mercado jurídico desde 2006, No mercado jurídico desde 2006, 
o Dias, Lopes & Barreto Advoga-o Dias, Lopes & Barreto Advoga-
dos (DLB Advogados) é um escri-dos (DLB Advogados) é um escri-
tório de advocacia especializado tório de advocacia especializado 
com expertise diferenciada e so-com expertise diferenciada e so-
luções jurídicas inteligentes, com luções jurídicas inteligentes, com 
foco na otimização da atividade foco na otimização da atividade 
empresarial, eliminação de ris-empresarial, eliminação de ris-
cos e maximização de resultados. cos e maximização de resultados. 
Embora a sede se encontre em Embora a sede se encontre em 
Brasília (DF), com filial em Goiâ-Brasília (DF), com filial em Goiâ-
nia (GO), a atuação ocorre em to-nia (GO), a atuação ocorre em to-
dos os Estados da Federação. dos os Estados da Federação. 

A advogada Michelle Dias, ges-A advogada Michelle Dias, ges-
tora do escritório, explica que cer-tora do escritório, explica que cer-
ca de 20 colaboradores, diretos ca de 20 colaboradores, diretos 
e indiretos, atuam nos trabalhos e indiretos, atuam nos trabalhos 
voltados ao público empresarial voltados ao público empresarial 
de todos os segmentos e portes. de todos os segmentos e portes. 

Na relação de serviços, está o pla-Na relação de serviços, está o pla-
nejamento jurídico estratégico, nejamento jurídico estratégico, 
que consiste no mapeamento da que consiste no mapeamento da 
atividade empresarial e análise atividade empresarial e análise 
do mercado de atuação. A partir do mercado de atuação. A partir 
disso, é possível um diagnóstico disso, é possível um diagnóstico 
de riscos e eleição de estratégias de riscos e eleição de estratégias 
para mitigá-los, desenvolvimen-para mitigá-los, desenvolvimen-
to e implementação de soluções to e implementação de soluções 
jurídicas inteligentes, seguras e jurídicas inteligentes, seguras e 
eficazes para crescimento em-eficazes para crescimento em-
presarial e resultados de aperfei-presarial e resultados de aperfei-
çoamento da atividade empre-çoamento da atividade empre-
sarial e maior rentabilidade dos sarial e maior rentabilidade dos 
negócios.negócios.

Já nas relações empresariais Já nas relações empresariais 
com o setor público, o escritório com o setor público, o escritório 
faz o planejamento documental, faz o planejamento documental, 
com acompanhamento jurídico com acompanhamento jurídico 
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integral da empresa; atuação na integral da empresa; atuação na 
formatação da organização via-formatação da organização via-
bilizando a construção da melhor bilizando a construção da melhor 
proposta, competitividade de pre-proposta, competitividade de pre-
ços e êxito na contratação; asses-ços e êxito na contratação; asses-
soria na participação da empresa soria na participação da empresa 
na fase de seleção de projetos; e na fase de seleção de projetos; e 
preparação da empresa para par-preparação da empresa para par-
ticipação no chamamento público. ticipação no chamamento público. 
Na resolução de conflitos/conten-Na resolução de conflitos/conten-
cioso administrativo, os trabalhos cioso administrativo, os trabalhos 
se concentram na elaboração de se concentram na elaboração de 
impugnações, questionamentos impugnações, questionamentos 
e, caso necessário, ajuizamento de e, caso necessário, ajuizamento de 
medidas judiciais; gestão do con-medidas judiciais; gestão do con-
tencioso administrativo; e acom-tencioso administrativo; e acom-
panhamento e assessoria na exe-panhamento e assessoria na exe-
cução de contrato administrativo cução de contrato administrativo 
pela empresa.pela empresa.

Nas relações empresariais com o Nas relações empresariais com o 
setor privado, os serviços passam setor privado, os serviços passam 
pela assistência legal às socieda-pela assistência legal às socieda-
des, bem como pelas questões des, bem como pelas questões 
atinentes aos sócios e acionistas. atinentes aos sócios e acionistas. 
O DLB Advogados avalia as ope-O DLB Advogados avalia as ope-
rações empresariais e oferece so-rações empresariais e oferece so-
luções tributárias personalizadas luções tributárias personalizadas 
conforme o modelo de negócios e conforme o modelo de negócios e 
necessidades do cliente. Questões necessidades do cliente. Questões 
trabalhistas, cível especializado e trabalhistas, cível especializado e 
recuperação de créditos também recuperação de créditos também 
são consideradas. são consideradas. 

Quanto à recuperação judicial, a Quanto à recuperação judicial, a 
atuação ocorre com estratégias na atuação ocorre com estratégias na 
condução de processos e plane-condução de processos e plane-
jamento inteligente para reunião jamento inteligente para reunião 
e preservação de ativos, mapea-e preservação de ativos, mapea-
mento de passivos, renegociação mento de passivos, renegociação 
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de dívidas, celebração de acordos de dívidas, celebração de acordos 
com credores e apoio aos sócios e com credores e apoio aos sócios e 
acionistas. acionistas. 

Segundo Michelle, esse conjunto Segundo Michelle, esse conjunto 
de serviços é executado por meio de serviços é executado por meio 
de um programa de qualidade to-de um programa de qualidade to-
tal, o qual vem sendo aprimorado tal, o qual vem sendo aprimorado 
desde 2018. “O escritório vem prio-desde 2018. “O escritório vem prio-
rizando a gestão da qualidade. rizando a gestão da qualidade. 
Balizado nas boas práticas, o DLB Balizado nas boas práticas, o DLB 
Advogados busca desenvolver tra-Advogados busca desenvolver tra-
balhos que agreguem maior valor balhos que agreguem maior valor 
a todos os envolvidos, sejam clien-a todos os envolvidos, sejam clien-
tes, colaboradores, fornecedores tes, colaboradores, fornecedores 
ou gestores”, afirma. ou gestores”, afirma. 

Para tanto, os Objetivos de Desen-Para tanto, os Objetivos de Desen-
volvimento Sustentável (ODS) são volvimento Sustentável (ODS) são 
considerados em projetos e orien-considerados em projetos e orien-
tações. Michelle sustenta que os 17 tações. Michelle sustenta que os 17 
ODS são integrados e indivisíveis. ODS são integrados e indivisíveis. 
“Eles mesclam, de forma equilibra-“Eles mesclam, de forma equilibra-
da, as três dimensões do desenvol-da, as três dimensões do desenvol-
vimento sustentável, a econômica, vimento sustentável, a econômica, 
a social e a ambiental, fatores es-a social e a ambiental, fatores es-
senciais ao crescimento e desen-senciais ao crescimento e desen-
volvimento das nações mundiais”, volvimento das nações mundiais”, 
enfatiza.enfatiza.

Ela ressalta, ainda, que essas ações Ela ressalta, ainda, que essas ações 
refletem uma atuação que satis-refletem uma atuação que satis-
faça clientes e fornecedores. Para faça clientes e fornecedores. Para 
isso, o DLB Advogados investe na isso, o DLB Advogados investe na 
formação, capacitação e bem-es-formação, capacitação e bem-es-
tar de toda a equipe de colabora-tar de toda a equipe de colabora-
dores, para que se tornem aptos e dores, para que se tornem aptos e 
ágeis na superação de desafios la-ágeis na superação de desafios la-
borais cotidianos. borais cotidianos. 

“Entendo que o maior desafio do “Entendo que o maior desafio do 
segmento empresarial é a boa es-segmento empresarial é a boa es-
truturação e a gestão. Atuamos truturação e a gestão. Atuamos 
com foco na otimização da ativi-com foco na otimização da ativi-
dade empresarial, de forma a con-dade empresarial, de forma a con-
ferir maior respaldo e segurança ferir maior respaldo e segurança 
jurídica na tomada de decisão pe-jurídica na tomada de decisão pe-
los gestores, mitigando os riscos e los gestores, mitigando os riscos e 
maximizando os resultados”, asse-maximizando os resultados”, asse-
gura Michelle. gura Michelle. 

Pautado na ética e clareza, o es-Pautado na ética e clareza, o es-
critório conclui que a boa reputa-critório conclui que a boa reputa-
ção é o pilar mais importante de ção é o pilar mais importante de 
qualquer organização e ressalta qualquer organização e ressalta 
que investir em uma gestão trans-que investir em uma gestão trans-
parente, de qualidade e eficaz, parente, de qualidade e eficaz, 
gera resultados sólidos e garante gera resultados sólidos e garante 
a prosperidade do negócio.a prosperidade do negócio.


