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Histórico
 Fundamos a Sociedade Walter & Souza Advogados em 2006, a partir de uma visão 
diferenciada do perfil de atuação cotidiana da advocacia: para uma sociedade não só 
de pessoas, mas também de ideais, de empreendedorismos e de valores. Em nosso 
empreendimento, buscamos nos tornar uma sociedade de advogados de excelência, 
reconhecida pela qualidade do trabalho prestado. Para tanto, estabelecemos os 
princípios, o posicionamento profissional e a visão, elementos que pautam o nosso perfil 
de atuação e são consolidados como parâmetros tanto no momento da contratação 
quanto durante todo o desenvolvimento do serviço.

Como gestores de atividade econômica, buscamos sempre a regularização legal.

Nossos colaboradores, estagiários, empregados e associados mantêm conosco uma 
relação de regularidade e de transparência, porque acreditamos na valorização e no 
respeito do intelecto das pessoas.

Para conquistarmos tudo isso, a busca pela atualização jurídica e pelo aperfeiçoamento 
intelectual deve ser constante, porque a sociedade evolui de forma dinâmica e 
precisamos acompanhar essa evolução.
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Princípios 
Cremos que não basta o sucesso econômico para a realização profissional, mas é 
preciso também da satisfação pessoal pelo prazer de prestar um bom serviço e contribuir 
para o sucesso do cliente.

Acreditamos na liberdade de pensamento como elemento indispensável ao processo 
dialético de desenvolvimento do ser humano. Entendemos que a sociedade deva evoluir 
livre, igual e fraterna. Temos a certeza de que devemos contribuir com isso. 

Posicionamento Profissional
Somos uma sociedade de advogados voltada à prestação de um serviço munido de 
seriedade, de dedicação e de compromisso. Para nós, os desafios somente podem ser 
superados com esforço e com dedicação constantes para o aperfeiçoamento intelectual.

Visão 
Empreender. Lutar. Vencer. Conquistar. Partilhar.

Perfil  
de Atuação
Sempre tivemos em mente que a advocacia 
deve ser prestada de modo personalizado, tal 
como o interesse do cliente. Esse é um elemento 
indispensável em nosso perfil de atuação, o que 
nos permite conquistar a confiança recíproca do 
cliente, tornando-nos um elemento essencial ao 
sucesso do resultado esperado. Isso faz com 
que nossa sociedade de advogados seja um 
elemento catalisador para o empreendimento do 
nosso cliente. Assim, solidificamos as relações, 
de modo que nos tornamos não prestadores 
de serviços, mas sim prestadores de soluções.
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Escritório
Nós nos preocupamos com o meio ambiente do trabalho.  
A arquitetura do escritório foi desenvolvida para promover um 
ambiente de equilíbrio entre os fatores materiais e imateriais. 
Trata-se de um cuidado com escolhas estimulantes à 
obtenção de bons resultados, à manutenção da qualidade 
de vida dos integrantes, ao respeito à dignidade da pessoa 
humana e ao intelecto.

Criar, negociar e decidir exigem um ambiente que permita 
o equilíbrio emocional. Essa circunstância faz com que  
o processo de escolha seja guiado do modo mais racional 
possível. Mas meio ambiente do trabalho não é só isso. 

A harmonia no relacionamento interpessoal dos envolvidos 
na atividade da sociedade é constantemente exigida  
e aprimorada. 

Além disso, as relações entre colaboradores e a sociedade são 
mantidas com observação da regularidade jurídica de cada 
modalidade. Esses fatores valorizam o talento, contribuem 
para o aperfeiçoamento do intelecto e tornam-se um elemento 
impulsionador do sucesso.
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Estamos preparados para atender às pretensões dos 
clientes, dentro das áreas de atuações propostas.

Para tanto, contamos com uma estrutura de 
profissionais comprometidos com o perfil da 
sociedade, que compreende advogados, assessores, 
estagiários e uma equipe independente de 
consultores nas áreas de Contabilidade, Economia, 
Administração, Engenharia Florestal, Engenharia 
Ambiental, Engenharia Agronômica, Engenharia 
Hídrica, Engenharia Sanitária, Engenharia de Minas, 
Engenharia de Agrimensura, Biologia e Geologia.

Atuação
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Na atual conjuntura do desenvolvimento 
econômico, é impossível empreender sem se 
preocupar com a sustentabilidade ambiental, seja 
qual for o setor da economia. 

A sustentabilidade está voltada, primordialmente, 
à adequação da atividade econômica às normas 
ambientais, visando à internalização das 
externalidades ambientais negativas, causadas 
pela atividade econômica desenvolvida em 
determinado cenário, minimizando, dessa 
forma, eventuais questionamentos futuros e até 
mesmo judicialização dos procedimentos de 
licenciamento. 

Esse papel cabe à gestão ambiental, uma atividade 
eminentemente preventiva.

A gestão dos procedimentos administrativos de 
licenciamento ambiental, visando à obtenção de 
licenças e de autorizações emitidas pelos órgãos 
ambientais (IMA-SC, IBAMA, FLORAM, IIS, FAACI, 
FUMA, FMADs de São José, FAMABI etc.), passa 
pela correta classificação da atividade econômica 
do empreendimento no licenciamento ambiental e 

por um planejamento estratégico adequado a cada 
setor ou atividade, circunstâncias obtidas a partir 
de uma análise jurídica de projetos ambientais 
exigidos por esses órgãos ambientais.

Um instrumento importante na gestão ambiental, 
a due diligence ambiental, visa identificar passivos 
ambientais e aferir a conformidade ambiental 
do empreendimento. Inclusive, é muito utilizada 
em operações de mergers and acquisitions e 
abertura de capital, até mesmo como exigência da  
CVM – Comissão de Valores Mobiliários para aferir 
o ISE – Índice de Sustentabilidade Empresarial da 
Bovespa.

As atividades desenvolvidas no âmbito do Direito 
Ambiental são sempre operacionalizadas por uma 
equipe multidisciplinar formada por profissionais 
de várias áreas do conhecimento, comprometidos 
com a busca de soluções sólidas e duradouras.

A violação da norma ambiental gera um litígio, 
o qual se convencionou chamar de contencioso 
ambiental, cujas consequências se propagam nas 
esferas civil, administrativa e criminal.

Direito Ambiental  
e Direito Minerário

10
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No âmbito do contencioso judicial, a atuação está voltada à: 

• defesa do interessado em ações civis públicas, cujo objeto seja 
a indenização por dano ambiental;

• defesa do interessado em ações criminais, que têm como    
finalidade a aplicação de pena privativa de liberdade.

No âmbito do contencioso administrativo ambiental, a atuação 
está voltada à:

• defesa de multas administrativas, de embargos e interdições  
de obras e de outras sanções administrativas.

A assessoria jurídica ambiental também compreende a:  

• representação na elaboração de TAC – Termo de Ajustamento  
de Conduta com o Ministério Público;

• elaboração de TC – Termo de Compromisso com órgãos  
ambientais e com a Polícia Militar Ambiental;

• representação em inquérito civil;

• representação em procedimentos preparatórios e preliminares 
instaurados pelo Ministério Público;

• representação em inquérito policial instaurado pela Polícia 
Federal, visando à apuração de crime ambiental.

Nesse cenário, visando atender  a empreendedores que buscam 
conciliar o desenvolvimento econômico com o respeito às leis 
ambientais vigentes, a atuação da unidade de Direito Ambiental 
e de Direito Minerário compreende:

• assessoria jurídica em procedimentos administrativos de 
licenciamento ambiental visando à obtenção de licenças 
e de autorizações emitidas pelos órgãos ambientais 
(IMA-SC, IBAMA, FLORAM, IIS, FAACI, FUMA, FMADS de  

São José, FAMABI etc.) e em procedimentos administrativos 
de outorga de direitos minerários na ANM - Agência Nacional 
de Mineração;

• análise jurídica da viabilidade de projetos ambientais 
e de mineração, quais sejam: EAS – Estudo Ambiental 
Simplificado; PRAD – Plano de Recuperação de Área Degrada; 
PRSC – Plano de Recuperação de Solo Contaminado; EIA – 
Estudo de Impacto Ambiental; RIMA – Relatório de Impacto 
Ambiental; RAP – Relatório Ambiental Preliminar; ECA – 
Estudo de Conformidade Ambiental; EIV – Estudo de Impacto  
de Vizinhança; projeto de supressão, compensação e 
reposição florestal; projetos específicos relacionados 
à construção naval; projetos específicos relacionados 
à indústria de geração de energia; projetos específicos 
relacionados às PCHs – Pequenas Centrais Hidroelétricas; 
projetos e estudos específicos relacionados à atividade de 
mineração;

•  consultoria jurídica destinada à elaboração de estudos e de 
pareceres jurídicos sobre questões que envolvam o Direito 
Ambiental e o Direito Minerário com relação aos impactos 
ao meio ambiente;

• consultoria jurídica sobre interpretação e aplicação 
de resoluções do CONAMA e do CONSEMA e definição  
do órgão ambiental competente para conduzir o procedimento 
administrativo de licenciamento ambiental;

• auditoria legal (due diligence) sobre conformidade ambiental 
de empreendimentos e levantamento de passivos ambientais;

• propositura de ações judiciais visando à anulação de 
autuações dos órgãos ambientais e da Polícia Militar 
Ambiental;

11
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• defesa judicial em ação civil pública individual 
ou coletiva e em ação penal ambiental;

• defesa administrativa e elaboração de 
recurso administrativo decorrentes de auto 
de infração ambiental e de termo de embargo 
aplicados por órgãos ambientais e Polícia 
Militar Ambiental;

• defesa em inquérito civil instaurado pelo 
Ministério Público e em inquérito criminal 
instaurado por autoridades policiais;

• Consultoria jurídica aos clientes que exercem 
atividades potencialmente poluidoras ou 
utilizadoras de recursos naturais para 

regularizarem seus cadastros técnicos 
federais;

• consultoria jurídica no Cadastramento 
Ambiental das Propriedades Rurais – CAR;

• relacionamento e tratativas com órgãos 
ambientais e com o Ministério Público 
visando à solução de incidentes ambientais e 
à celebração de TAC – Termo de Ajustamento 
de Conduta com o Ministério Público, e 
TC – Termo de Compromisso com os órgãos 
ambientais;

• assessoria jurídica a municípios para criação 
e implantação de Conselho Municipal de 

Meio Ambiente;

• assessoria jurídica para realização de 
audiências públicas realizadas no âmbito de 
licenciamentos ambientais;

• defesa administrativa e judicial visando 
afastar a incidência da cobrança de CFEM 
– Compensação Financeira pela Exploração 
de Recursos Minerais;

• assessoria jurídica em negociação e 
elaboração de contratos sobre alienação  
e arrendamento de direitos minerários;

• assessoria jurídica em mediação e elaboração 
de acordos com superficiários;

• implementação de medidas administrativas 
e judiciais visando salvaguardar o direito de 
exploração mineral nas fases de pesquisa  
e de lavra;

• implementação de medidas judiciais visando 
acessar as áreas de exploração mineral em 
face do superficiário.

12
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Tanto na gestão do patrimônio particular quanto na 
gestão da atividade empresária, o fundador atua sozinho 
na tomada de decisões. Logo, nesse universo unitário de 
vontades, não há conflito de interesses, ao passo que, 
quando a tomada de decisões é destinada à coletividade 
das vontades dos herdeiros, o conflito de interesse é 
algo inevitável. Daí a necessidade do planejamento 
sucessório: evitar conflitos no momento da tomada de 
decisões sobre a administração do patrimônio sucedido 
ou, caso haja conflito, disciplinar o modo de resolução.  
A eliminação e o tratamento de eventuais conflitos nesse 
âmbito permitem a manutenção da unidade do patrimônio 
particular e do patrimônio da empresa dos fundadores.

Ao aderir a um planejamento sucessório, deve-se ter 
sempre em mente que a vantagem será a eliminação e o 
tratamento de conflitos entre os herdeiros e a manutenção 
da unidade patrimonial, que é o objeto do planejamento.

Planejar a sucessão significa organizar um processo 
de transição tanto do patrimônio particular quanto do 
patrimônio empresarial do fundador, visando:

• permitir a transmissão do patrimônio, em caso de 
sucessão causa mortis, sem que haja inventário;

• estabelecer o modo como o patrimônio será gerido pelos 
sucessores;

• criar um sistema coletivo de tomada de decisões da 
gestão do patrimônio;

• utilizar os fundadores como agentes catalisadores dos 
interesses do grupo familiar;

• minimizar eventual impacto tributário;

• implementar ferramentas de solução de eventuais 
conflitos entre os sucessores na gestão do espólio;

• implementar boas práticas de governança corporativa. 

Como o planejamento sucessório deve ser voltado à 
eliminação e à disciplina de conflitos para manutenção 
da unidade patrimonial, deve-se ter como perspectiva a 
criação de um sistema coletivo de tomada de decisões. 

O planejamento sucessório deve ser visto sob duas 
vertentes: a primeira diz respeito à distinção entre a 
sucessão do patrimônio particular e do patrimônio 
empresarial do fundador; a segunda, ao tratamento 
distinto entre o planejamento da sucessão do patrimônio 
e o planejamento da sucessão do comando dos negócios 
da família. As ferramentas e o modo de operação são 
completamente distintos. 

Planejamento Sucessório  
de Empresas Familiares
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Além disso, o planejamento também permite:

• conservar a unidade patrimonial;

• manter o comando da gestão do patrimônio privado e do 
patrimônio da sociedade empresária entre os cônjuges 
fundadores até que ambos faleçam;

• deliberar a administração dos bens com quorum 
estabelecido pela maioria, e não pela unanimidade 
exigida pelo condomínio;

• identificar e preparar o sucessor com o estabelecimento de 
metas e exigências de habilidades;

• convencionar a forma e o modo como o herdeiro assumirá a 
gestão da sociedade empresária;

• esclarecer ao herdeiro que não sucederá à gestão do 
patrimônio da sociedade empresária o modo como o 
herdeiro gestor atuará e prestará contas à família.

No planejamento, há três características importantes que  
devem ser observadas:

• o caráter personalíssimo: cada planejamento sucessório 
tem um tratamento único, pois as características de cada 
grupo familiar também são únicas. É algo que se amolda 
à personalidade do grupo familiar. Isso importa dizer que 
nenhum planejamento será igual a outro, tampouco terá  
o mesmo resultado;

• o tempo de implementação do planejamento: um 
elemento importantíssimo para o sucesso do 
planejamento e o motivo pelo qual não há um tempo 
definido para conclusão. Na verdade, mesmo depois da 

implantação das ferramentas de sucessão, deve existir 
sempre um monitoramento;

• a necessidade da participação de todos os membros do 
grupo familiar no processo de planejamento sucessório: 
todos devem estar cientes do seu papel nesse processo 
e comprometidos com o resultado. Para alcançar 
esse status, é necessário que os membros tomem 
conhecimento e concordem com as medidas adotadas. 
A ideia é permitir aos que se submeterão às normas  
de sucessão participar da elaboração dessas normas. 

14
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Direito dos Negócios
Direito Societário

A constituição de uma sociedade 
empresária exige não só a materialização 
do ato em um instrumento (contrato ou 
estatuto social), mas também a análise 
dos efeitos da formação do capital social 
em diversas esferas jurídicas:

• aspectos tributários da integralização do 
capital social;

• tratamento da sucessão em caso de 
morte de sócio;

• relacionamento entre os sócios em caso 
de extinção da sociedade; 

• implementação de sistema de tomada 
de decisão coletiva.

O relacionamento entre os sócios exige 
a disciplina dos direitos políticos e 
patrimoniais, mediante a elaboração de 
acordos de acionistas ou de cotistas, 
cujo objeto verse sobre: as restrições à 
transferência da participação societária; 
a preferência na aquisição de cotas e de 
ações; o exercício do direito de voto; o 
exercício do poder de controle; e a escolha 
dos administradores.

O conflito de interesse entre os sócios 
não pode ser visto como algo impossível 
de acontecer. Embora seja inevitável,  
é possível prever o modo de tratamento 
desses conflitos e os efeitos de eventual 
impasse. 

A manutenção do affectio societatis exige  
a implementação de um sistema que 
conduza à prática dos atos de gestão 
de modo a preservar os princípios da 
governança corporativa: transparência, 
equidade, prestação de contas e 
responsabilidade corporativa.

A alienação de ativos, de estabelecimento 
(trespasse), e a constituição de  joint 
venture  e todas as operações comerciais 
exigem não só a instrumentalização do ato 
constitutivo, mas também a implementação 
de disposições contratuais que observem 
a regularidade jurídica do negócio  
e os aspectos tributários, contábeis e 
societários da operação.
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Operações de M&A - Mergers
and Acquisitions

Toda operação societária deve ser realizada em várias 
fases, as quais devem ter objetos definidos conforme 
o momento e a finalidade da operação. Esse modelo 
aperfeiçoa o resultado da operação, pois isso se adapta 
à cronologia natural das negociações.

O acordo de confidencialidade visa à proteção das 
informações disponibilizadas reciprocamente pelos 
signatários da operação, das quais muitas são segredos 
industriais. Nesse instrumento, fica convencionado o 
modo de utilização dessas informações, quais delas 
serão tratadas como confidenciais e eventuais exceções, 
quem terá acesso a elas e as consequências da quebra 
do acordo.

O term sheet, ou memorando de intenção, é o contrato 
preliminar da operação. O conteúdo dispõe sobre 
as premissas do negócio: a delimitação do objeto da 
negociação, o cronograma da operação, as condições 
suspensivas e resolutivas do negócio, a responsabilidade 
civil pelas informações prestadas, os efeitos do contrato 
preliminar, a forma e as condições de pagamento, o direito 
à informação, as eventuais garantias e a disciplina dos 
vícios eventualmente encontrados. 

Essa diligência visa proteger o interesse das partes 
contratantes durante as negociações.

A due diligence tem um papel importante no processo 
de condução da operação societária, haja vista que 
projeta aos contratantes elementos e circunstâncias, 
cuja existência afeta a tomada de decisão e a valuation.  

Visando à finalidade pretendida, a operação societária 
pode ser estruturada de modo que, de forma lícita, a 
carga tributária seja mais econômica, preservando-se, 
nesse caso, o propósito comercial. Mas não apenas a 
esse fim serve a análise tributária. Nessa fase, deve ser 
aferida a regularidade jurídica da incidência do tributo na 
operação societária, de modo a evitar dissabores futuros 
com atuação do fisco.

O instrumento que materializa a operação societária 
deve dispor sobre todas as circunstâncias do 
negócio de forma clara e objetiva, de modo que 
não projete para o futuro eventuais dúvidas, o 
que pode causar conflitos entre os contratantes.  
Para tanto, é necessário se ater à individualização 
do objeto do negócio. No caso de preço vinculado ao 
desempenho futuro da empresa adquirida (earn out), a 
circunstância a que está condicionado o pagamento deve 
ser disposta de forma que possa ser aferida de modo 
objetivo. 

Essa diligência também deve ser observada no caso de 
pagamento por meio de conta vinculada (escrow account). 
Mais do que isso, o instrumento deve ser redigido de 
modo a projetar a real pretensão das partes envolvidas.
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Due Diligence Legal

Auditar é aferir a autenticidade de 
informações, de conteúdo dos documentos  
e de procedimentos realizados em determinado 
cenário jurídico. 
O papel da  due diligence nas operações 
societárias é apurar a legalidade dos atos da 
empresa, visando passivos materializados 
e contingenciados. A partir desse processo, 
as partes envolvidas na operação podem 
mensurar os riscos efetivos e eventuais. 
Além disso, as informações colhidas na  

due diligence influenciam de modo decisivo 
na tomada de decisão das partes envolvidas, 
tanto no âmbito da valuation quanto no da 
responsabilidade civil. Isso torna a auditoria 
um instrumento de segurança jurídica, haja 
vista que traz credibilidade às informações 
utilizadas na negociação. No desenvolvimento 
dos trabalhos, são colhidas informações e 
confrontadas com a operação da empresa, 
de modo que se possa aferir a autenticidade 
e a regularidade jurídica dos procedimentos 
adotados pela empresa.

A abrangência das matérias aferidas na 
auditoria é definida a partir do perfil do negócio. 
São temas abrangidos na due diligence: 
Direito Societário, Direito Obrigacional, 
Direito Tributário, Direito Trabalhista, 
Direito Contratual, Direito Ambiental, 
Propriedade Intelectual, Propriedade de 
Bens Móveis e Imóveis, Direito Concorrencial  
e Passivo de Demandas Judiciais. Esse rol 
de abrangência é apenas exemplificativo e 
outras matérias podem ser incluídas para 
adequar o procedimento às necessidades 
individualizadas da operação. 

A due diligence é um instrumento que 
gera dois grandes efeitos no âmbito dos 
negócios jurídicos: o primeiro diz respeito 
à responsabilidade civil do vendedor pelas 
informações prestadas; o segundo, à 
invalidade do negócio jurídico por vício do 
consentimento.
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Direito Imobiliário
Assessoria jurídica 
em operações imobiliárias 

A assessoria jurídica em operações imobiliárias 
visa assessorar o empreendedor em todas as 
operações imobiliárias, tais como: 

• parcelamento do solo na modalidade  
de loteamento;

• desmembramento e desdobro 
(fracionamento) de áreas;

• unificação (amembramento)  
ou remembramento de áreas;

• construção;

• retificação de áreas;

• incorporação imobiliária;

• aquisição de imóveis.

Essa unidade de atuação está voltada à 
manutenção da regularidade jurídica de 
todos os atos necessários à obtenção do fim 
pretendido pelo empreendedor. Com isso, ele 
fica desonerado da parte da operação para a 
qual lhe falta expertise. Assim, sua atividade 
fica direcionada à parte operacional do 
empreendimento, permitindo-o dispor de mais 

tempo em sua área de conhecimento. 

Além dessas disposições, a constituição de 

joint venture (união de duas ou mais empresas) 
para implementação de operações imobiliárias 
entre vários empreendedores é uma unidade 
importante dentro da assessoria jurídica nas 
operações imobiliárias.

A joint venture é uma associação de empresas 
e de empresários voltada à realização de um 
empreendimento comum e com fins lucrativos, 
na qual as partes preservam sua personalidade.  
Não se trata de um tipo societário, tampouco de 
uma atividade econômica. As formas jurídicas 
que melhor se aproximam do propósito 
da joint venture são a sociedade em conta 
de participação, a sociedade de propósito 
específico e o consórcio de empresas.

O instrumento de materialização da joint 
venture deve se adequar ao interesse dos 
empreendedores, de modo que a assessoria 
jurídica acompanhará os empreendedores em 
todos os aspectos da operação: 

• na fase da negociação para implementação. 

• na elaboração do instrumento de composição;

• com orientação dos aspectos tributários 
que envolvem a operação etc.

Nesse cenário, a atuação da unidade de 
Direito Imobiliário, além dos segmentos 
de atuação já mencionados neste tópico, 
também compreende a assessoria jurídica nos 
seguintes serviços:

• direcionamento de quais disposições legais e 
de quais diretrizes urbanísticas exigidas pela 
administração pública devem ser observadas 
na implantação de loteamentos (comuns e 
fechados) e de obras de construção civil;

• aprovação, registro e implantação de 
loteamentos, de condomínios rurais e de 
obras de construção civil;

• obtenção de licenciamento ambiental para 
construção civil, loteamentos, edifícios, 
condomínios fechados etc.; 

• elaboração e registro de incorporação 
imobiliária;

• direcionamento estratégico na aquisição  
de imóveis de grande valor;

• orientação quanto às questões tributárias que 
envolvem o empreendimento, acompanhada 
de um planejamento voltado à economia 

elisiva de tributos;

• auditoria na regularidade jurídica dos 
instrumentos da propriedade (due diligence);

• constituição de sociedade em conta de 
participação, de sociedade de propósito 
específico e de consórcio de empresas para 
atuação de operações imobiliárias;

• elaboração de contratos cujo objeto seja 
operação imobiliária;

• defesas em impugnação de suscitação de 
dúvida no ofício de imóveis;

• propositura e defesa de ações imobiliárias 
(despejo, nunciação de obra nova, 
adjudicação compulsória, consignação  
em pagamento, revisional de aluguéis, 
 ação renovatória de locação etc.).
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Direito Civil
Direito Contratual

A assessoria jurídica na elaboração de contratos está voltada não 
só à instrumentalização do negócio, mas também à orientação 
dos efeitos gerados pelo negócio em todas as esferas jurídicas. 
Os efeitos tributários do negócio jurídico são exemplos disso. 

Essa forma de atuação é um modo de atribuir segurança 
jurídica à relação na qual os contratantes estão envolvidos. 
Sem segurança jurídica não há assessoria jurídica. A opção 
de contratar é das partes envolvidas. A regularidade jurídica é 
nosso dever em todos os aspectos.

Direito Sucessório

As operações sucessórias seguem o perfil de atuação, pois 
não basta a instrumentalização da operação. É necessário se 
ater aos efeitos dessa operação na esfera de disponibilidade de 
todas as pessoas envolvidas e em todas as esferas jurídicas. 
Na elaboração do inventário, conhecendo as pretensões das 
pessoas envolvidas, a legislação tributária permite uma elisão 
de tributos que gera redução da carga tributária.

Tratando-se da sucessão de bens imóveis, é dispendida a 
mesma concepção tratada no âmbito da assessoria jurídica 
de operações imobiliárias.

 

Nesse caso, o inventário é seguido de uma rígida auditoria 
documental dos instrumentos de materialização da propriedade.

A assessoria jurídica também compreende a orientação na 
elaboração de testamentos, voltados tanto para um eventual 
planejamento sucessório quanto para a satisfação de interesse 
individualizado.

O planejamento sucessório está voltado à sucessão do 
patrimônio particular do fundador. Não obstante, aplica-se a 
essa modalidade de planejamento os mesmos princípios do 
planejamento sucessório de empresas familiares, embora com 
ferramentas distintas.

A assessoria jurídica na constituição de holding familiar como 
estrutura de planejamento e a proteção patrimonial também são 
tratadas como um instrumento do planejamento sucessório. 

É necessário submeter a utilização de holding familiar no 
processo sucessório a uma apurada análise do propósito das 
pessoas envolvidas nesse cenário. 

A decisão de criar uma estrutura voltada à proteção patrimonial 
deve ser antecipada de uma orientação jurídica que possa 
munir a parte envolvida de elementos que a permita formular 
uma escolha segura, segundo o propósito destinado ao acervo 
patrimonial.

Direitos Reais

A atuação da unidade de Direito Cilvil, focada nos direitos reais, 
compreende a defesa processual da posse em:

• ações de manutenção da posse;

• ações de reintegração da posse;

• ações de imissão na posse;

• ações reivindicatórias;

• ações de nunciação de obra nova;

• ações demarcatórias;

• ações de atentado;

• embargos de retenção por benfeitorias;

• embargos de terceiros.
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Planejamento tributário em operações 
imobiliárias, societárias e sucessórias

No âmbito do Direito Tributário, a atuação é voltada ao 
planejamento tributário das operações imobiliárias, societárias 
e sucessórias.

Não haveria como atuar de forma diversa, pois essas operações 
envolvem vários elementos, dentre os quais a incidência 
tributária. Sem isso, a prestação do serviço seria incompleta.

O planejamento tributário envolve duas premissas: a primeira 
abrange a correta incidência do tributo e a regularidade do 
recolhimento; a segunda, a identificação de viabilidade de 
economizar recursos de forma elisiva.

A forma de reduzir tributos sem que a norma legal seja violada 
é aproveitar as faculdades conferidas pela lei. Para tanto, é 
necessário um estudo sistemático da operação com vistas ao 
fim pretendido pelos contribuintes envolvidos nesse cenário.

Direito Tributário
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Advogados Sócios
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Rodrigo Walter
OAB/SC nº 21.710
rodrigo@walteresouza.adv.br
48 99915 0030

Atividades Profissionais

• É membro da Segunda Câmara Recursal do 
Conselho Estadual de Meio Ambiente do Estado 
de Santa Catarina - CONSEMA/SC, representando 
a Seção da OAB/SC, para o triênio 2019/2021.

• É membro da Câmara Técnica de Assuntos 
Jurídicos do Conselho Estadual de Meio Ambiente 
do Estado de Santa Catarina - CONSEMA/SC, 
representando a seccional da OAB/SC, para o 
triênio 2019/2021.

• É membro da Comissão de Direito Ambiental da 
OAB/SC - Ordem dos Advogados do Brasil de 
Santa Catarina, para o triênio 2019/2021.

• É membro do Conselho de Desenvolvimento 
Urbano, Rural e Meio Ambiente do Município de 
Tijucas, representando uma subseção da OAB/
SC em Tijucas, SC. 

• É membro do Conselho Municipal da Indústria e 
Comércio de Tijucas, representando a subseção 
da OAB/SC em Tijucas, SC.

Experiências Profissionais

• Exerceu o cargo de procurador-geral do município 
de Tijucas, SC, no período compreendido entre 2009 
e 2010. 

• Foi membro da Comissão de Direito Ambiental da 
Seccional da OAB/SC - Ordem dos Advogados do 
Brasil de Santa Catarina, nomeado para os triênios: 
2007/2009, 2010/2012, 2013/2015, 2016/2018. 

• Foi membro da Câmara Técnica de Assuntos 
Jurídicos do Conselho Estadual do Meio Ambiente 
do Estado de Santa Catarina - CONSEMA/SC, 
representando a seccional da OAB/SC, no período 
compreendido 2008 e 2018. 

• Foi membro da Câmara Técnica Jurídica – CTJ do 
Conselho Municipal de Defesa do Meio Ambiente 
– CONDEMA, do município de Florianópolis, SC, 
representando a seccional da OAB/SC, no período 
compreendido 2016 e 2019.

Atuação Profissional

Rodrigo Walter é advogado desde 2005. Tem sua 
atuação voltada ao Direito Ambiental, notadamente 
à advocacia, à consultoria e à assessoria jurídica, 
no âmbito do Direito Administrativo Ambiental, do 
Direito Penal Ambiental, da Gestão Ambiental, do 
Direito Constitucional Ambiental, do Direito Ambiental 
Tributário, do Direito Urbanístico Ambiental, do Direito 
Minerário e da Due Diligence Ambiental. Com uma visão 
multidisciplinar em questões ambientais, participou de 
licenciamentos de parcelamento de solo (loteamentos), 
terminais logísticos, indústrias em geral e, em especial, 
indústrias têxteis. Atualmente, é membro da Segunda 
Câmara Recursal do CONSEMA-SC e da Comissão de 
Direito Ambiental da Seccional da OAB/SC. É advogado 
sênior e sócio-fundador da sociedade Walter & Souza 
Advogados.

Graduação

• Título de Bacharel em Direito concedido pela  
UNIVALI - Universidade do Vale do Itajaí (2001/2005). 

Pós-Graduação Lato Sensu 
(especialização)

• Título de MBA – Master Business Administration 
em Direito Civil e Processual Civil concedido pela 
FGV – Fundação Getúlio Vargas, em Florianópolis, 
SC (2005/2007)

• Título de Especialista em Direito Ambiental e 
Gestão Estratégica da Sustentabilidade concedido 
pela PUC/SP – Pontifícia Universidade Católica de 
São Paulo, em São Paulo, SP (2007/2009).

Pós-Graduação Stricto Sensu 
(mestrado)

É aluno do Mestrado em Efetividade do Direito, no 
Núcleo de Pesquisa em Direito Difusos e Coletivos, 
oferecido pela PUC/SP - Pontifícia Universidade 
Católica de São Paulo, em São Paulo, SP.
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Adílson J. de Souza
OAB/SC nº 22.371
adilson@walteresouza.adv.br
48 99981 1633

Extensão Universitária

• Curso de Extensão Universitária em Estratégia 
Sucessória, Societária e Tributação concedido 
pela Fundação Getúlio Vargas no programa 
GVLaw, em São Paulo, SP (2010).

• Curso de Extensão Universitária em Fusões e 
Aquisições concedido pela Fundação Getúlio 
Vargas no programa GVLaw, em São Paulo, SP 
(2011).

• Curso de Extensão Universitária em M&A - 
Mergers & Acquisitions, concedido pelo IICS - 
Instituto Internacional de Ciências Sociais no 
programa ALP, em São Paulo, SP (2012).

Atividades Profissionais

• É membro do Conselho de Desenvolvimento 
Urbano, Rural e do Meio Ambiente do Município 
de Tijucas, representando a subseção da OAB/
SC em Tijucas, SC. 

Experiências Profissionais

• Foi membro do Conselho Municipal da Indústria 
e Comércio de Tijucas, representando a 
subseção da OAB/SC em Tijucas, SC, no período 
compreendido 2011 e 2014.

• Foi membro do GEEF - Grupo de Estudos de 
Empresas Familiares, organizado pela Fundação 
Getúlio Vargas no programa GVLaw, em São 
Paulo, SP, no período compreendido 2009 e 
2012.

Atuação Profissional

Adílson J. de Souza é advogado desde 2005. Tem sua 
atuação voltada ao Direito dos Negócios, notadamente 
às operações de M&A – Mergers & Acquisitions,  
ao Direito Societário e ao planejamento sucessório  
de empresas familiares, ao Direito Civil no âmbito  
do Direito Sucessório e do Direito Contratual e 
Obrigacional, e ao Direito Tributário no âmbito das 
operações societárias, imobiliárias e sucessórias.  
É advogado sênior e sócio-fundador da sociedade 
Walter & Souza Advogados.

Graduação

• Título de Bacharel em Direito concedido pela 
UNIVALI - Universidade do Vale do Itajaí 
(2001/2005).

Pós-Graduação Lato Sensu 
(especialização)

• Título de MBA – Master Business Administration, 
em Direito Civil e Processual Civil concedido pela 
FGV - Fundação Getúlio Vargas (2005/2007). 

• Título de Especialista em Direito Processual Civil, 
concedido pela PUC/SP - Pontifícia Universidade 
Católica de São Paulo, em São Paulo, SP 
(2007/2009).
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Advogados Associados
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Carulina R. Fausto Felipe
OAB/SC nº 56.108
carulina@walteresouza.adv.br
48 99667 0953

Extensão Universitária

• Curso de extensão universitária: Introdução 
ao Direito Imobiliário, concedido pela FGV - 
Fundação Getúlio Vargas, no Rio de Janeiro, RJ.

• Curso de extensão universitária: A Atividade 
Imobiliária e o Sistema Registral e Notarial, 
concedido pela UNIEDUCAR - Universidade 
Corporativa, em Fortaleza, CE. 

• Curso de extensão universitária: Regularização 
Imobiliária e Prática no Direito Registral 
Imobiliário, concedido pela SR Freitas Cursos, 
em São Paulo, SP.

Atuação Profissional

Carulina Regina Fausto Felipe é advogada desde 
2019. Tem sua atuação voltada ao Direito Imobiliário, 
Registral e Notarial, notadamente à advocacia, à 
consultoria e à assessoria jurídica. Exerceu a função 
de assistente jurídica no escritório Walter & Souza 
Advogados a partir de 2015, auxiliando em processos 
administrativos e judiciais, registro de parcelamento de 
solo (loteamentos e desmembramentos), incorporação 
imobiliária, instituição de condomínio e averbação de 
obra. Atualmente, é advogada associada da Walter & 
Souza Advogados.

Graduação

• Título de Bacharel em Direito concedido pela 
UNIVALI - Universidade do Vale do Itajaí 
(2013/2017).

Pós-Graduação Lato Sensu 
(especialização)

• É aluna do curso de especialização em Direito 
Imobiliário, Registral e Notarial, oferecido pela 
ESA – Escola Superior da Advocacia.
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walteresouza.adv.br
48 3263 5616
walteresouza@walteresouza.adv.br
Rua Gaudêncio Campos, 33 - Centro
88200 000 - Tijucas/SC
CNPJ: 13.895.286/0001-62


