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C H A V E S
Em 2021, celebramos os dez anos da fundação do escritório
Coimbra & Chaves. Um marco relevante para nós e também
uma excelente oportunidade para revisitar a história que
construímos ao longo desses anos.
O escritório nasceu para oferecer um atendimento corporativo
altamente especializado, com soluções customizadas e
investimento robusto em inovação. Pautados pela ética e pela
geração de valor com foco no cliente, nos destacamos pela
dedicação de corpo e alma ao Direito, com uma equipe engajada
e capacitada, buscando a confluência entre a academia
e a prática da advocacia.
Este relatório tem o objetivo de reunir as principais informações
sobre a atuação do escritório ao longo desses dez anos,
apresentando números, conquistas e planos. Os dados
mostrados a seguir refletem a realidade de uma equipe
apaixonada, que sabe reconhecer o valor da inovação jurídica,
da ética e do foco em resultados. Uma história de conquistas
que aponta em direção a um futuro promissor.

R E L A T Ó R I O
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DOS SÓCIOS FUNDADORES

Nos conhecemos em 2003. Paula era estagiária, e Paulo, name

de M&A. Tivemos também a oportunidade de mudar para a sede

partner e fundador de uma antiga sociedade. Mas foi em 2011

atual, no prédio que sonhávamos quando abrimos o escritório

que decidimos abrir o Coimbra & Chaves Advogados. Em uma

e, na época, parecia algo inalcançável. Além disso, passamos

mesa de pizzaria, montamos nosso projeto: um escritório muito

a contar com vários outros sócios, que muito contribuíram para

mais plural, composto por todos aqueles que acreditassem

nosso crescimento e evolução, e que se uniram a nós na crença

também nesse sonho e nele quisessem investir. Um escritório

de construção conjunta do nosso escritório.

especializado em Direito Tributário, em Direito Societário, M&A,
Contratos e Contencioso Estratégico. Um escritório com

O sentimento hoje é de pura gratidão. Gratidão a Deus, que

o propósito de servir ao cliente, de encantá-los e maximizar

nos permitiu tudo isso. Aos nossos familiares, que nos deram

o valor de suas empresas com responsabilidade.

todo o suporte necessário, em especial no início do projeto.
A todos aqueles profissionais que acreditaram em nosso sonho,

Dez anos se passaram. De lá para cá, muitas mudanças, muitos

aderiram ao nosso propósito e vieram para construir conosco.

desafios, muito aprendizado e muita evolução. Começamos

Aos que vieram junto quando abrimos o escritório, dando-nos

na garagem da casa dos pais da Paula. Parece difícil acreditar,

um voto de confiança, e também a todos aqueles que

mas sim, nossa primeira sede foi uma garagem com mesas e

embarcaram depois, mas são igualmente importantes para

cadeiras alugadas. Depois, mudamos para a Rua Gonçalves Dias.

o nosso sucesso. E especial gratidão aos clientes, que nos

Uma estrutura clean, toda branca. Lá, pudemos acolher melhor

honram com sua confiança.

nos acompanharam na abertura do escritório.

Que venham muitas outras décadas de muitas conquistas,
de trabalho focado nas pessoas e de fidelidade ao nosso

Desde então, construímos muito. Consolidamos ainda mais nossa

propósito, construindo um capitalismo consciente e cumprindo

atuação nas práticas de Direito Tributário, M&A e no Contencioso

com nossa responsabilidade corporativa e social.

Estratégico, conquistamos grandes clientes, expandimos para
PAULA CHAVES

PAULO COIMBRA

São Paulo e aumentamos muito o número de clientes, o valor
do contencioso sob nosso patrocínio, os valores recuperados
e gerados para nossos clientes e nosso portfólio em transações

Muito obrigado!
Paulo Coimbra e Paula Chaves

COIMBRA & CHAVES ADVOGADOS

o time que apostou no nosso sonho e os clientes que
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Desde muito jovem, Paulo Coimbra decidiu seguir

especializada, fundando o Coimbra & Chaves ao lado

a carreira de advocacia. Seus primeiros passos foram

de Paula Chaves.

de Minas Gerais, onde se graduou, cursou o mestrado e,

Com uma trajetória consolidada, já foi reconhecido pela

posteriormente, o doutorado em Direito Tributário. Seguiu

Análise Advocacia como advogado admirado nas categorias

sua formação com especializações em International Tax

do Direito Tributário e Previdenciário (Custeio); nos setores

Planning e Negotiation and Leadership, na Harvard Law

automotivo, bancos e de serviços especializados e no

School, e em Fiscalidad Internacional, na Universidad

Estado de Minas Gerais, ocupando posições de destaque

de Santiago de Compostela.

nesses rankings já por diversos anos. Além disso, também
aparece indicado em diretórios internacionais renomados

Em 1998, iniciou sua carreira como professor, tendo

como Chambers and Partners, Legal 500, Best Lawyers

passagens pela Universidade de Itaúna, PUC Minas

e congêneres. É conselheiro e embaixador certificado

e UFMG, onde segue lecionando. Foi professor convidado

do Capitalismo Consciente Brasil e fundador do Instituto

na Faculté de Droit de l’Université Panthéon Sorbonne-

Marco Coimbra. Sua produção acadêmica conta com mais

Paris 1 e na Facultat de Dret de l’Universitat de Barcelona.

de 75 artigos e capítulos de livros publicados; autoria

Conjuntamente com sua trajetória acadêmica, tem se

e coautoria de mais de 20 livros e mais de 150 palestras

dedicado ao Direito Tributário desde 1995, com uma breve

sobre temas tributários em congressos e seminários

passagem como assessor do Tribunal de Justiça de Minas

no Brasil e no exterior.

Gerais. Foi sócio fundador da Tostes & Coimbra Advogados
e, há dez anos, decidiu resgatar o sonho de uma advocacia

COIMBRA & CHAVES ADVOGADOS | SÓCIOS

dados na Faculdade de Direito da Universidade Federal

Com oito anos de carreira, Paula Chaves já acumulava
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o conhecimento e a expertise necessária para a fundação
de um escritório robusto como o Coimbra & Chaves.
Formada em Direito pela Faculdades Milton Campos, com
LL.M. pela Northwestern Pritzker School of Law e MBA
pela Fundação Dom Cabral, é também mestre em Direito
e pós-graduada em Direito da Economia da Empresa pela
Fundação Getúlio Vargas.
Ao longo de sua carreira, dedicou-se à área de Mergers

& Acquisitions, tendo passado por um dos escritórios mais
reconhecidos dos Estados Unidos, Holland & Knight. No
Coimbra & Chaves, atua em operações da área e assessora
a celebração de contratos estratégicos, tendo participado
de mais de 100 transações de M&A ao longo de seus
18 anos de carreira.

reconhecimento como leading lawyer em Corporate, M&A
e Contratos pelos principais diretórios jurídicos, incluindo
Análise Advocacia, Análise Mulher, Chambers & Partners
e The Legal 500.
COIMBRA & CHAVES ADVOGADOS | SÓCIOS

P A U L A
C H A _
V E S

Uma trajetória que resultou em conquistas, como o
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Desde 2019, Onofre Batista trouxe sua ampla expertise

de Procuradores-Gerais do Estado e do Distrito Federal.

em Direito Tributário para somar forças à equipe de

Experiência que se traduz em mais de 100 pareceres

inovação do Coimbra & Chaves. É bacharel em Direito,

jurídicos ligados ao Direito Público.

Engenharia Civil e Administração, mestre em Ciências
Jurídico-Políticas pela Faculdade de Direito

Ao longo de sua carreira, já publicou mais de 150 artigos

da Universidade de Lisboa, doutor em Direito pela UFMG,

em livros e revistas especializadas de circulação no Brasil

pós-doutor em Democracia e Direitos Humanos pela

e no exterior, bem como mais de 30 livros. Foi agraciado

Universidade de Coimbra.

com mais de 20 medalhas e honrarias, ofertadas pelo
Estado de Minas Gerais, Polícia Militar, Corpo

Ao longo de sua trajetória profissional, ocupou os cargos

de Bombeiros, Ministério Público, Defensoria Pública,

de procurador do Estado, procurador-chefe da

Advocacia-Geral do Estado de Minas Gerais, Procuradoria

Procuradoria da Dívida Ativa e advogado-geral do Estado

do Estado do Maranhão etc.

de Minas Gerais. Foi também superintendente na
Secretaria de Estado da Fazenda. Desde 2008, é professor
associado de Direito Financeiro e Tributário na UFMG.
Ocupa o cargo de diretor científico da Associação Brasileira
de Direito Tributário, é membro do Conselho Curador
da Fundação de Amparo à Pesquisa de Minas Gerais e
membro do Conselho Consultivo do Colégio Nacional
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ALICE DE ABREU
LIMA JORGE
Alice Jorge se uniu ao escritório Coimbra & Chaves em 2014, mas sua carreira já contava com uma consolidada experiência anterior.
Graduada em Direito pela UFMG, é mestre e doutoranda pela mesma instituição e pós-graduada em Direito de Empresa pela PUC Minas (IEC).
Durante sua formação e primeiros anos da carreira, atuou na área de Direito Tributário, com passagem por outros escritórios. Em 2008,
assumiu o cargo de procuradora federal na AGU e, poucos meses depois, de procuradora da Fazenda Nacional, onde permaneceu por cinco
anos. Após o ingresso no mestrado, conheceu Paulo Coimbra e se juntou à nossa equipe. Em 2017, foi responsável por iniciar a área de
Inovação, Pesquisa & Desenvolvimento do Coimbra & Chaves e, em 2019, assumiu o cargo de head do Customer Experience Team.
Atualmente é head da nova área de Governança Técnica e responsável pela gestão e relacionamento com importantes clientes.
Ao longo de sua carreira, Alice Jorge publicou um livro, é coautora de outros quatro e também contribuiu com publicações em revistas
científicas e obras coletivas. Uma trajetória que a levou a ser indicada como uma das advogadas mais admiradas do Brasil pela Análise
Advocacia e pela Análise Mulher e a ser reconhecida em Tax Law pelo diretório Best Lawyers.

EUGÊNIA AGUIAR
SIQUEIRA FLEICHMAN
A história da carreira de Eugênia Siqueira se confunde com a nossa. Na equipe desde a fundação do Coimbra & Chaves,
celebramos, neste ano, dez anos de parceria. Em 2016, após o seu retorno do mestrado, Eugênia assumiu a coordenação da área
juntamente com Paula Chaves e é responsável pelo atendimento de diversos clientes e condução de diversas operações de M&A
e estruturação de negócios, tendo liderado importantes transações. Eugênia se tornou sócia classe A em 2018, quando se mudou
para São Paulo para fortalecer e auxiliar a nossa expansão na capital paulista. Com apenas quatro anos de formada, foi reconhecida
pela Chambers & Partners como rising star, diretório no qual está ranqueada desde então. Foi reconhecida pelo Best Lawyers nas
áreas de Corporate Law, M&A, Corporate Governance e venture capital. É formada em Direito pela PUC Minas e tem formação
complementar no IBMEC, em Direito Societário e na LSE, em Governança Corporativa. Possui LL.M. with honors na Northwestern
University e curso de business na Kellogg School of Management.
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FABIANO DE
ALMEIDA RODRIGUES
Fabiano Rodrigues chegou ao Coimbra & Chaves em 2016 com uma carreira na área do Direito Tributário bastante consolidada.
É formado em Direito pela PUC Minas e em Ciências Contábeis pela Universidade FUMEC. Além disso, tem pós-graduação
em Direito Tributário pelo IEC (PUC Minas), mestrado em Direito Público pela Faculdades Milton Campos e outras formações,
como o curso de Formação de Conselheiros da FIEMG e MBA em Gestão de Tecnologia da Informação.
Sua trajetória teve início em empresas como a ArcelorMittal, como gerente tributário, e o Grupo Aethra, onde gerenciou a área
tributária de todas as unidades da empresa na América do Sul. Atualmente, atua no Coimbra & Chaves como conselheiro
da área de Projetos de Revisão Estruturados e é responsável pela área de Inovação 4.0, ambas dentro do contexto tributário.
Ao longo de sua carreira, já foi reconhecido pelo diretório Best Lawyers, em Tax Law, e é coautor do livro Autocompensação

de Tributos Federais.

GUILHERME BAGNO
PIRES DE MORAIS
Em 2019, Guilherme Bagno juntou-se ao time do Coimbra & Chaves, trazendo sua longa experiência na área do Direito.
É graduado pela Universidade FUMEC, pós-graduado em Direito do Trabalho e Processo do Trabalho pela Faculdades Milton
Campos e em Direito Tributário e Aduaneiro pela PUC MINAS. Possui também formação executiva pela Fundação Dom Cabral
no Programa de Capacitação de Resultados (PCR), e Certificação pelo IEL/ FIEMG no Curso de Formação de Conselheiros.
Ao longo de sua trajetória de 15 anos, atuou nas áreas Trabalhista, Previdenciária e de Recursos Humanos, tendo passagens pelo
exterior. Foi gerente de multinacional de grande porte e atuou como expatriado no México. É conselheiro do Conselho de Relações
do Trabalho e de Recursos Humanos da FIEMG, diretor de Relações do Trabalho do SESCON/MG e participou estrategicamente
na discussão da Reforma Trabalhista, em 2017, como diretor-geral do Instituto Brasileiro de Direito do Trabalho Empresarial.
Atualmente, é nosso conselheiro head do Customer Relationship Management da área tributária. É ranqueado pelo guia Best
Lawyers e é coautor de três livros.
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ATUAÇÃO
Nossa atuação é focada
em oferecer um atendimento
corporativo altamente
especializado. Todas as áreas
contam com grande esforço
de inovação jurídica e
profissionais com forte

background acadêmico e ampla
experiência de mercado.

RELATÓRIO 10 ANOS

DIREITO TRIBUTÁRIO,
PREVIDENCIÁRIO (CUSTEIO)
E ADUANEIRO TRIBUTÁRIO

MERGERS & ACQUISITIONS,
DIREITO SOCIETÁRIO E CONTRATOS

DIREITO CONTENCIOSO
ESTRATÉGICO

Atentos ao propósito de maximizar resultados

Sólido embasamento legal e alta customização de

Com foco em processos judiciais B2B e uma equipe

com responsabilidade, atuamos na área de Direito

atendimento são os pilares que regem nossa atuação

altamente capacitada, a área de Direito Contencioso

Tributário, Previdenciário e Aduaneiro com o objetivo de

nas áreas de Mergers & Acquisitions, Direito Societário

Estratégico atua em questões de natureza cível e

descomplexificar a legislação e otimizar o cumprimento

e Contratos. Assessoramos transações estratégicas de alta

comercial, se destacando em processos de recuperação

das obrigações tributárias. Identificamos soluções e

complexidade, tais como compra e venda de ativos tangíveis

judicial e falência, licitações públicas e disputas

construímos oportunidades para nossos clientes através

e intangíveis, aquisição de empresas, investimentos em

societárias ou relacionadas a contratos comerciais, além

do investimento em inovação jurídica.

empresas via dívida ou equity, desinvestimento ou outros

de procedimentos alternativos de solução de conflitos

mecanismos de saída, incorporações, fusões, negociação

(arbitragem, mediação, conciliação e CRDs).

Atuamos também no contencioso tributário judicial

de contratos com administradores, joint ventures e

e administrativo, com ênfase na gestão estratégica

reestruturações societárias.

de processos. Esse trabalho se destaca na defesa dos
interesses dos clientes em questionamentos sobre

A equipe do Coimbra & Chaves é também especialista

autuações fiscais, recolhimento de tributos e aplicação

em contratos comerciais e imobiliários, oferecendo a

de penalidades. A equipe de consultoria, de forma célere

seus clientes assessoria na celebração dos mais variados

e eficaz, tem desempenhado papel fundamental nos

tipos de contratos, como contratos de fornecimento,

processos decisórios de nossos clientes, ajudando-os

prestação de serviços, distribuição, parceria, representação

no desafio de manter o compliance fiscal no cumprimento

comercial, entre outros. O serviço de assessoria também

de suas obrigações tributárias principais e acessórias.

abrange a gestão jurídica de projetos imobiliários e
contratos de grandes obras, assim como a prevenção ou
fundamentação de pleitos e contrapleitos, representação
dos interesses de clientes em renegociações e
assessoramento em cenários de crise.
Com foco no resultado, buscamos oferecer segurança
jurídica a nossos clientes e fazer o negócio acontecer.
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NASCE O COIMBRA
& CHAVES

UMA NOVA SEDE

RECONHECIMENTO
INTERNACIONAL

MAIS RECONHECIMENTO

Depois de sete anos trabalhando

Encontramos um novo endereço,

Um ano para colher frutos

O diretório Legal 500 aponta o

juntos, nossos name partners Paulo

agora comercial, para dar mais

importantes do nosso trabalho.

Coimbra & Chaves como referência

Coimbra e Paula Chaves decidem

conforto ao nosso time e melhor

A receita bruta dos clientes do

em Tax, Corporate, Commercial e

criar um escritório especializado,

atender nossos clientes.

Coimbra & Chaves alcança U$ 45

M&A.

bilhões no mundo e R$ 20 bilhões

com atendimento boutique e plano de
carreira. A primeira sede é em uma

Conquistamos nosso primeiro

no Brasil. A geração de empregos

garagem da família da Paula.

reconhecimento nacional como

mundialmente chega à casa de 300

referência na advocacia corporativa,

mil e nacionalmente a 30 mil.

em MG, segundo ranking da Análise
Advocacia.

Conquistamos nosso primeiro
reconhecimento internacional como
referência em Tax e Corporate e

Commercial, em Minas Gerais, pelo
ranking da Chambers Latin America.
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ESTRUTURA RENOVADA

MAIS UM ANDAR

NOVAS FRONTEIRAS

GRANDES CONQUISTAS

Mais um passo na estruturação do

Com a equipe cada vez maior,

Em 2018, grandes clientes de São

Fomos reconhecidos pelo diretório Latin

escritório acontece em 2016, com

nossa sede segue o ritmo. Em 2017,

Paulo já faziam parte do portfólio

Lawyers como referência em Tax e

a mudança para a atual sede, na

um novo andar foi incorporado ao

do escritório e a necessidade de um

Corporate and M&A.

Savassi, em Belo Horizonte.

escritório.

endereço físico na cidade é atendida.
12 sócios do escritório foram reconhecidos
O escritório é reconhecido pelo

pelo diretório Best Lawyers.

diretório IFLR 1000 como referência
em M&A e Project Development.

Inauguramos mais um andar na
sede, totalizando quatro andares de
infraestrutura.
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GRANDES MUDANÇAS

NOVOS VENTOS

Com a pandemia, o cuidado com a equipe

Anunciamos a nomeação do sócio conselheiro

As sócias Alice Jorge e Paula Chaves estão entre

foi prioridade. Passamos a trabalhar em regime home

Onofre Alves Batista Júnior como novo name

as advogadas mais admiradas do país, segundo o

office, sem redução da qualidade da entrega e da

partner e passamos a ser Coimbra, Chaves & Batista

ranking Análise Advocacia Mulher.

produtividade.

Advogados. A mudança traz ao escritório maior
experiência, energia e expertise.

Desenvolvimento de uma nova identidade visual e

Os sócios Paulo Coimbra, Paula Chaves e Eugênia
Siqueira são mais uma vez reconhecidos como

Fomos reconhecidos como Great Place to Work

leading lawyers em suas áreas de atuação, no Estado

(GPTW).

de Minas Gerais, pela Chambers & Partners.

A receita bruta dos clientes chega a U$ 1 trilhão

Conquistamos o 1º lugar em Minas Gerais na 1ª

A receita bruta dos clientes do Coimbra

no mundo e R$ 365 bilhões no Brasil. A geração

edição do ranking Análise Advocacia Regional.

& Chaves alcança marca de U$ 2 trilhões no

verbal para expressar nossos valores e personalidade.
Seguimos firmes em nossa consolidação.

mundo e R$ 485 bilhões no Brasil. A geração de

de empregos mundialmente é de 3,3 milhões e,
no Brasil, 450 mil.
Somos o único escritório brasileiro finalista do
ITR Americas Tax Awards 2020 na categoria Tax

Compliance and Reporting.

Finalistas na categoria regional sudeste

empregos ultrapassa mundialmente 4,6 milhões e

do ranking Brazil’s Leading Lawyers Awards do

nacionalmente 520 mil.

renomado guia francês Leaders League.
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O Coimbra & Chaves acredita que a atualização das
práticas do Direito é fundamental para obter resultados
constantes e com responsabilidade. Por isso, investimos
numa equipe especializada e altamente qualificada: temos
mestres e doutores em Direito, profissionais com LL.M.
no exterior e professores universitários, além de membros
egressos da magistratura e da advocacia pública. Pessoas
cujas trajetórias são marcadas por constante envolvimento

Equipe com mais de 54 livros
e 300 artigos publicados.

na produção acadêmica e que utilizam seu conhecimento
para construir novas soluções para os clientes.
Tal composição da equipe está alinhada ao propósito
que norteia todo o escritório: maximizar resultados
com responsabilidade. Tendo esse princípio fundador,
o Coimbra & Chaves assume o compromisso de promover

19 mestres e doutores
em Direito.
3 profissionais com LL.M.
no exterior.
8 professores universitários.
11 profissionais com MBA e CBA.
20 pós-graduados.

a confluência entre a academia e a prática, construindo
oportunidades para as empresas que atende por meio
da inovação e sempre observando os princípios éticos
e a legislação.

COIMBRA & CHAVES ADVOGADOS | GUIADOS PELA INOVAÇÃO

Mais de 20 mil horas investidas
em inovação em 2020.
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RESULTADOS
COM
RESPONSABILIDADE

Este propósito fundador reflete a realidade de toda
a atuação do escritório Coimbra & Chaves. Com uma
e alma ao Direito, colocamos o conceito de
responsabilidade no centro de todas as decisões e ações
relacionadas ao escritório. Os resultados que alcançamos
estão respaldados na nossa responsabilidade com a ética,
com a legislação, com a sociedade e com toda a equipe.
O que se traduz em ações concretas, como o investimento
em meritocracia, na inclusão social, na participação ativa
no Instituto Capitalismo Consciente e na fundação
e manutenção do Instituto Marco Coimbra.

Equidade: 68% do time
é formado por mulheres.
55% das lideranças do escritório
são comandadas por mulheres.
Empresa Great Place to Work.
Empresa apoiadora do Instituto
Capitalismo Consciente.
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cultura interna forte e uma equipe dedicada de corpo
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Em 2016, fundamos o Instituto Marco Coimbra. A iniciativa
tem como objetivo contribuir para a defesa da dignidade
humana, apoiando projetos sociais com foco em crianças,
adolescentes e idosos em situação de vulnerabilidade
social. Fazemos isso por meio de entidades do Terceiro
Setor, com fins assistenciais e educacionais, credenciadas
por seu conselho deliberativo. Ao longo de cinco anos,
de mil pessoas assistidas.
O Instituto carrega em seu nome uma homenagem ao
Dr. Marco Tulio Coimbra Silva (in memory), irmão de Paulo

Mais de R$ 1.2 milhão investido
em responsabilidade social.

Coimbra. Membro do Ministério Público do Estado de
Minas Gerais, destacou-se por sua trajetória em prol da
valorização, regulamentação e evolução das instituições do
Terceiro Setor, contribuindo para uma sociedade mais justa.

Mais de 9 instituições
e 10 projetos apoiados.
Em 2020, R$ 200 mil
foram destinados a iniciativas
de combate à Covid-19.
Clique aqui para conhecer o relatório
social do IMC.

Seguindo seu legado, o IMC fomenta o empreendedorismo
social e busca resgatar valores fundamentais ao bem-estar
social, tais como o trabalho e a educação.
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apoiamos diversas instituições e projetos, totalizando mais
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Temos orgulho em poder afirmar que, com apenas
dez anos, já alcançamos o patamar de muitos escritórios
com longas trajetórias. Hoje, nossa equipe é composta
por 106 membros, estamos presentes em três Estados
do país e atendemos clientes dos mais diversos setores

Crescimento de 1.875% no
número de clientes com receita
bruta superior a R$ 1 bilhão.
Receita bruta de clientes
atendidos subiu 4.444%.
Mais de 140 projetos de M&A
nos últimos 3 anos.
As operações de M&A superam
a cifra de R$ 5 bilhões.
Contingências tributárias
sob patrocínio do time superior
a R$ 6,7 bilhões.
Desde 2012, entre os escritórios
mais admirados, segundo
a revista Análise Advocacia.

da economia. Fomos reconhecidos diversas vezes pela
qualidade dos serviços que oferecemos, e nossos índices
cresceram de forma expressiva ao longo dos anos.
Os números que apresentamos aqui refletem mais do que
a estabilidade conquistada por nossa equipe: são prova
da confiabilidade e reputação do Coimbra & Chaves.

Principais setores atendidos:
Automotivo
Mining and Metals
Finanças
Energia
Tecnologia
Saúde
Death Care
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Nossa equipe cresceu 1.114%.

RELATÓRIO 10 ANOS

Partimos para os próximos dez anos, com orgulho do que construímos até aqui
e entusiasmados com as possibilidades que se abrem para o futuro, sem abandonar
a nossa essência.
O escritório assume um novo nome, passando a se chamar Coimbra, Chaves & Batista
Advogados, com Onofre Batista na posição de name partner. A mudança agrega ainda mais
experiência, energia e expertise aos trabalhos do escritório em todas as áreas de atuação
e marca o início de um novo tempo, trazendo reflexos, também, na identidade visual da
marca CCBA, que passou por um rebranding.
Com o certificado de Great Place to Work, reforçamos nosso compromisso inicial de ser
um escritório com foco em reconhecer o trabalho de nossa equipe e proporcionar um
as próximas décadas.
Os números e conquistas apresentados ao longo de todo o relatório demonstram que nosso
compromisso com a missão de encantar nossos clientes tem gerado resultados, trazendo
novas parcerias e transformando-nos em sinônimo de confiabilidade.
Somos muito gratos a todas as pessoas que contribuíram para que esses primeiros anos
do escritório pudessem ser convertidos no sucesso que apresentamos aqui. Seguimos
juntos, construindo uma história de muito trabalho e realizações.
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ambiente favorável ao crescimento de todos e todas. Propósito que levamos também para
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coimbrachaves.com.br

