
Quando se trata de assuntos ambientais, a assessoria certa valoriza 
a governança corporativa e a marca da empresa, aumenta sua 
competitividade e diminui riscos e passivos. Nosso time oferece 
soluções inovadoras baseadas não só nos requisitos legais e de 
conformidade, mas também nas perspectivas de mercado.

Oferecemos serviços de consultoria e assistência a empresas 
em diversos setores, incluindo agricultura, automotivo, químico, 
eletroeletrônicos, energia, financeiro, alimentos e nutrição animal, 
mineração, e petróleo e gás. Os clientes se beneficiam de nossa 
carteira completa de serviços: 

 Ƌ Elaboração, revisão e negociação de contratos e cláusulas 
envolvendo aspectos ambientais

 Ƌ Suporte em processos de licenciamento ambiental e em 
audiências públicas 

 Ƌ Avaliação da responsabilidade pessoal de conselheiros e 
diretores quanto a riscos ambientais

 Ƌ Atualizações sobre alterações na legislação e jurisprudência 
ambientais

 Ƌ Aconselhamento sobre os aspectos legais do gerenciamento 
de resíduos e efluentes, captação de água de superfície e 
subterrânea, e emissões atmosféricas e ruídos

 Ƌ Aconselhamento sobre gerenciamento de áreas contaminadas e 
atendimento às responsabilidades civis e penais decorrentes

 Ƌ Representação de clientes em instâncias regulatórias e judiciais e 
em negociações de acordos com o Ministério Público, vizinhos e 
partes interessadas em questões relativas a áreas contaminadas 

Quando se trata de assuntos ambientais, a assessoria certa 
valoriza a governança corporativa e a marca da empresa, aumenta 
sua competitividade e diminui riscos e passivos. Nosso time 
oferece soluções inovadoras baseadas não só nos requisitos legais 
e de conformidade, mas também nas perspectivas de mercado.

”Experienced team with a noted 
track record advising domestic 
and foreign companies from the 
chemical, natural resources and 
automotive sectors on varied 
environmental issues. Assists 
with the management of waste 
disposal, implementation of 
reverse logistics plans and carbon 
emissions, as well as remediation 
of contaminated sites. Also 
handles the licensing of greenfield 
projects. A client enthuses: ‘Due 
to their extensive experience, 
they are able to develop effective 
arguments and provide various 
opinions from the viewpoint of 
not only legal theory but also 
business strategy.’”
CHAMBERS LATIN AMERICA 
Leading Firm in Environment

”Veirano Advogados is highly 
rated for its solid waste practice, 
and also regularly handles 
protected area, post-consumption 
liability and contamination 
matters.”
LEGAL 500 LATIN AMERICA 
Recommended Firm in Environment 
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“Veirano’s environmental 
team is an important part of its 
full-service practice, assisting 
clients with matters ranging 
from class actions disputes 
to sensitive investigations in 
the environmental arena. The 
department is particularly good 
at providing support to Veirano’s 
notable oil and gas teams.”
LATIN LAWYER 250 
Recommended Firm in Environment

 Ƌ Comunicação com concorrentes para alinhamento de 
estratégias ambientais comuns

No setor financeiro, ajudamos as instituições a avaliar sua exposição 
– por meio de empréstimos ou investimentos – aos riscos oriundos 
de danos causados por seus clientes.

Na indústria de petróleo e gás, orientamos clientes em relação 
à política de biocombustíveis RenovaBio e em assuntos que vão 
de licenciamento à água de reuso e resíduos sólidos. Nosso time 
de especialistas antecipa as questões que podem surgir de áreas 
contaminadas e acidentes com óleo em alto-mar e prepara a 
resposta legal apropriada.

No setor de mineração, atendemos clientes nos aspectos 
ambientais da construção e operação de barragens, industrialização 
de minério, processos e renovações de licenciamento, e restauração 
de áreas degradadas. 

No setor de energia, lidamos com uma variedade de fatores 
ambientais relacionados a matrizes energéticas, como hidrelétrica, 
solar, eólica, biomassa e resíduos, cobrindo geração, transmissão e 
distribuição. De projetos greenfield a empreendimentos brownfield, 
conhecemos os meandros do licenciamento, emissão de ruídos, 
áreas de proteção, contaminação, responsabilidade pós-consumo 
(take back) e gerenciamento de resíduos sólidos urbanos. 

Nossos serviços agregam valor aos negócios de nossos clientes de 
várias formas importantes:

 Ƌ Melhora na visibilidade dos produtos e na competitividade da 
empresa 

 Ƌ Aumento da elegibilidade para captação de recursos e 
empréstimos, nacionais e internacionais

 Ƌ Aumento do nível de satisfação de acionistas, investidores e 
stakeholders ao encorajar maior transparência e garantir um 
prazo de duração perene para o negócio

 Ƌ Redução de potenciais riscos e passivos ambientais

 Ƌ Redução do prêmio na contratação de apólices de seguro

 Ƌ Valorização da reputação

http://www.veirano.com.br
https://www.facebook.com/veiranoadvs/
https://www.linkedin.com/company/veirano-advogados/
https://twitter.com/veiranoadv
https://www.instagram.com/veiranoadvogados/

