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Introdução
Idevan Lopes – Advocacia & Consultoria Empresarial é um escritório especializado em
Direito Empresarial, integrado por profissionais com cursos de pós-graduação que
estão em constante busca de atualização em suas áreas.
Possui modernos sistemas de controle e tratamento de informações que permitem
fornecer respostas rápidas e eficazes ao cliente.
O foco do trabalho está em encontrar soluções otimizadas para cada caso específico,
priorizando a prevenção de conflitos e a eliminação de divergências nos âmbitos
judicial e extrajudicial.
A busca da perfeição dos objetivos, em conjunto com a empresa, resulta em uma
assessoria intensiva e permanente da mais alta qualidade e não em uma mera
prestação de serviço.

Missão e visão
Missão
Oferecer serviços jurídicos consultivos, preventivos e contenciosos de forma eficaz,
moderna e ágil, tendo como foco a satisfação para a produção de resultados e
oportunidades consistentes para o cliente e suas organizações.
Visão
Ser referência em padrão de atendimento jurídico-empresarial ágil, eficiente e de
excelências ética e técnica, que apresente soluções práticas e objetivas para as
questões que lhe são submetidas.

Áreas de atuação
Comercial
Análise e orientação das mais diversas transações que permeiam as atividades das empresas.
Neste campo, atuamos na elaboração de contratos em todas as áreas empresariais, joint
ventures nacionais e estrangeiras e presta consultoria sobre legislação comercial. Os trabalhos
são desenvolvidos com foco na legislação específica a que cada cliente está sujeito por força de
seu ramo de atuação, de modo a garantir eficácia à consultoria jurídica ofertada.
Societário
Somos especializados na constituição de sociedades, sejam sociedades limitadas ou anônimas,
bem como para realizar transformação de tipo jurídico, cisão, fusão ou incorporação, de forma
eficiente e rápida. Atuamos também na estruturação completa de operações de compra e
venda de participações societárias e na transferência de ativos (Fusões e Aquisições – M & A).
Propiciamos suporte aos grupos internacionais no planejamento e implantação de
investimentos no país. Possuímos vasta qualificação para orientar condutas em assembleias de
acionistas, reuniões de conselhos de administração e organização dos livros e documentos
societários, inclusive no tocante aos registros dos atos societários perante os órgãos
competentes. A atuação na área societária faz-se também nas questões contenciosas afeta à
sociedade, dentre elas dissolução, exclusão de sócio, exercício de direito de retirada, etc...

Áreas de atuação
Direito Contratual
Outra expertise do nosso escritório é a análise, elaboração e negociação de contratos,
com destaques para compra e venda, locações, arrendamento, confissão de dívida e
constituição de garantias. Além disso, analisamos e elaboramos cada instrumento
contratual à luz da legislação específica que rege o ramo de autuação de cada cliente.
Saúde
Lidar de maneira eficiente com problemas enfrentados pelas clínicas médicas e
profissionais associados, tais como de responsabilidade civil e planos de saúde. Para
atender os clientes nesta tarefa crítica, atuamos administrativa e judicialmente,
elaborando consultas, contratos, pareceres, requerimentos, recursos administrativos,
inclusive na Vigilância Sanitária e CRM
Relações de Consumo
Sabendo da importância do consumidor/cliente para as empresas, buscamos auxiliar na
eliminação ou minimização de conflitos e prejuízos nas relações de consumo. Assim, nossa
atuação tem ênfase na prevenção, mas atuamos fortemente nas esferas administrativa e
judicial, como PROCON e Juizados Especiais.

Áreas de atuação
Administrativo
Diante da relação entre o Estado e seus administrados, é de primordial importância o
acompanhamento jurídico de empresas que contratam ou necessitam de autorização / concessão
da Administração Pública. Para atender esta demanda, o escritório possui larga experiência na
assessoria aos clientes que participam de processos de licitação e procedimentos administrativos
em geral, além de assessoras concessionárias de rodovia.

Cível
O Direito Civil, que regula as relações jurídicas das pessoas, sofreu significativas modificações com
a edição do Código Civil de 2002. São nessas relações que o escritório atua e auxilia seus clientes,
judicial e extrajudicialmente, em diversos assuntos. Preventivamente, a fim de evitar os desgastes
naturais das ações judiciais, presta assessoria em procedimentos de arbitragem e imprime
agilidade e economia na solução dos conflitos.
Trabalhista
Integrar os colaboradores aos objetivos estratégicos das empresas e encontrar soluções legais que
dêem maior flexibilidade às relações trabalhistas são peças-chaves na luta pela competitividade.
Focado em prover serviços que produzam a excelência no desempenho corporativo, o escritório
conta com núcleo especializado em direito trabalhista nas áreas de consultoria, prevenção e
contencioso.

Alguns de nossos clientes

Sócios
IDEVAN CÉSAR RAUEN LOPES
Mestre em Direito Econômico e Social, com tese em Direito Societário e especialista em
Direito Administrativo, Societário e Tributário. Foi procurador da Junta Comercial do Paraná
por 10 anos. Professor da PUC/PR em Direito Societário e Econômico, autor do livro Empresa
& Exclusão do Sócio e de artigos publicados sobre a Nova Lei de Falência, Direito societário,
Tributário e Empresarial. Atua em Societário e Contratos.

FABIANA DE OLIVEIRA CUNHA SECH
Especialista em Direito Civil pela Universidade Tuiuti do Paraná, em Processo Civil e em
Direito Administrativo pelo Instituto de Direito Romeu Felipe Bacellar. Possui artigos
publicados sobre Responsabilidade Civil e Relações de Consumo. Atua na área Cível,
Societário, Consumidor, Saúde e Tributário contencioso.
LUCAS SEBASTIÃO PROENÇA
Graduado em pela Pontifícia Universidade Católica do Paraná. Especialista em Direito
Administrativo pelo Instituto de Direito Romeu Felipe Bacellar. Atua na área Cível,
Administrativo e Societário.
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Possuímos escritórios credenciados no interior e nos principais centros urbanos.
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