
 
 

QUEM 

SOMOS 
perfil 

missão 

áreas de atuação 

equipe 



  Edifício Spazio Faria Lima  

l perfil 

28 anos 
Constituído em 1990 

Escritório boutique 
Atendimento personalizado 

Projetos jurídicos 
Avaliação de risco, administração de carteiras 

contenciosas, reestruturações societárias, 

assessoria tributária, reescalonamento de dívidas 

e soluções estratégicas 

Parceria com os clientes 
Construção de soluções de valor agregado aos 

clientes 

Inovadores 
Apresentamos soluções flexíveis e construtivas 



l nossa missão 

qualidade 

eficiência 

agilidade 

proatividade 



 
 

l áreas de atuação 

Infraestrutura 

Mercado Financeiro e de Capitais 
l assessoria jurídica na emissão de papéis no Brasil e exterior 
l abertura e fechamento de capital e ofertas públicas 
l atuação/assessoria junto à CVM, Banco Central e Conselho de 
   Recursos 
l assessoria na elaboração de políticas de governança 
   corporativa e de compliance 
l montagem e/ou assessoria de/em operações estruturadas 
l Consultoria para assuntos do dia-a-dia de companhias abertas 
   e suas relações com investidores e com o mercado 

l modelagem jurídica de projetos, concessões comuns e 
  parcerias público-privadas, incluindo assessoria 
  tributária e financiamento 
l assessoria em propostas de manifestação de interesse 
   privado e chamamentos públicos 
l assessoria na participação de licitações em geral 
l assessoria em recursos administrativos e medidas judiciais 
l consultoria em geral na área de infraestrutura 
 



 
 

l áreas de atuação 

Societário e M&A 

Contencioso 

l administração de carteiras de contencioso para o seu 
   encerramento ou redução 
l atendimento a todas as necessidades dos clientes em 
   quaisquer instâncias ou tribunais em todo o país 
l atuação em operações de mediação 
l atuação em procedimentos de arbitragem 
l pareceres em matérias processual e Direito Civil 

l atuação em todo o processo de M&A em suas diferentes fases 
l reestruturações societárias 
l elaboração de estatutos sociais e acordo de acionistas, 
   incluindo práticas de governança corporativa e políticas de 
   compliance 
l elaboração de documentos societários de companhias abertas 
   e fechadas, sociedades limitadas e demais tipos societários 
l consultoria em geral na área societária, incluindo elaboração 
   de pareceres 
l reestruturação de empresas 



 
 

l áreas de atuação 

Tributário 

Trabalhista 
l atuação em processos judiciais e administrativos em  
   matéria trabalhista 
l assessoria nas negociações com sindicatos e demais 
   negociações coletivas 
l consultoria em geral em matéria trabalhista 
l assessoria na elaboração de procedimentos de contratação, 
   negociações de contratos de trabalho e demissões 
l consultoria para aplicação da nova legislação trabalhista e 
   adequação de procedimentos 

l consultoria para definição da estruturação mais 
   adequada para os projetos 
l elaboração de pareceres para auditores, comitês de 
   auditoria, conselhos de administração e conselhos fiscais 
l elaboração de defesas administrativas e judiciais em  
   matéria tributária 
l consultoria em geral na área tributária 



Rodrigo Venske 

41 99770 9727 
rvenske@albino.com.br 

Heidy Westphal 

41 99771 3283 
hwestphal@albino.com.br 

Sergio Winnik Filho 

41 99771 4273 
swinnik@albino.com.br 

Sergio Winnik 

42 3025 7657 
sergiowinnik@albino.com.br 

AAA no Paraná l  
sócios 



Fernando Albino 

 

Infraestrutura, Mercado de Capitais e Tributário 
 

graduado pela USP 
 
mestre em Direito Comparado, New 
York University 
 
doutor em Direito Econômico, USP 
 
professor de pós-graduação na PUC/SP 
 
ex- Diretor da CVM 
 
membro de Conselhos de Administração 
de empresas e entidades financeiras 

sócio senior 

11 99211 5090 

falbino@albino.com.br 

l nossa equipe 



 

Direito e Regulação do Mercado Financeiro, Direito 

Bancário, Empresarial e  Societário, Governança 

Corporativa e Compliance 
 

graduado pela PUC-SP 
 
especializado em Direito Empresarial (USP), 
em Administração Contábil e Financeira (USP) 
e em Administração de Empresas (FAAP) 
 
ex-diretor jurídico e de Compliance de bancos 
internacionais 
 
coordenador da Comissão de Governança 
Corporativa de Instituições Financeiras do 
IBGC 
 
ex-Integrante do Painel de Árbitros da BMF 
 
ex-Presidente do Comitê Legal da ABBI 

Arnaldo Dutra 

sócio senior 

11 99933 1268 

adutra@albino.com.br 



l nossos coordenadores de áreas 

Daniel Coelho Raul Rossoni Fabia Sanguini 

Tributário 

dcoelho@albino.com.br fsanguini@albino.com.br 

Contencioso 

Graduado pela Universidade 

Paulista – UNIP 

  

Pós-graduado em Direito do 

Trabalho, Processo do Trabalho e 

Direito Previdenciário, pela 

PUC/SP  

Trabalhista 

Graduada pela Unimep 

 

Especialista em contratos PUC/SP 

 

Curso de extensão em Código de 

Defesa do Consumidor PUC/SP 

 

Ex-palestrante da Vistage Brasil 

 

Graduado pela PUC/SP 

 

Especialista em Direito Tributário 

pela FGV/SP 

 

MBA em Gestão Tributária pela 

FIPECAFI – FEA/USP 

 

rrossoni@albino.com.br 



l como atuamos 

Equipe sênior, especializada e 
comprometida com metas. 

 

Ambiente integrado, com ética 
e transparência. 

 

Comprometimento com os 
projetos dos clientes 
 

Respeito às políticas internas e 
ideais dos clientes 

 

 



l nossa tecnologia e 

    infraestrutura 

Equipamentos e soluções de alta 
capacidade, performance e 

segurança. 

Parcerias com empresas de 
tecnologia que são referência no 

mercado. 

Desenvolvimento e utilização de 
soluções robóticas para 

otimização de processos e 
recuperação de informações. 

Participação e promoção de 
encontros e eventos na área de 

tecnologia jurídica. 

Parcerias com especialistas e 
grupos de estudo em tecnologias 

que impactam o universo 
jurídico. 

Promoção de encontros com 
estudiosos e especialistas em 

inovação e futurismo. 

 

SMART CONTRACTS 

BLOCKCHAIN 

CRIPTOMOEDAS 
  

  

INTELIGÊNCIA ARTIFICIAL 

INOVAÇÃO DISRUPTIVA 

TRANSFORMAÇÃO DIGITAL  

FUTURISMO  

INTERNET DAS COISAS  

  



      
 
              
 
           

 l contatos 

albino@albino.com.br 
www.albino.com.br 

São Paulo 
 
R. Tabapuã, 1227  
10º andar - Itaim Bibi 
CEP 04533-014 
São Paulo – SP 
tel 11 3538 7001 

Curitiba 
 
R. Cândido de Abreu, 470  
18º andar – Centro Cívico 
CEP 80530-000 
Curitiba – PR 
tel 41 3039 6108 

Ponta Grossa 
 
R. Saint Hilaire, 97  
Bairro Oficinas 
CEP 84035-350 
Ponta Grossa – PR 
tel 42 3025 7657 


