Auditoria Legal

Introdução
A Auditoria Legal (Due Diligence) tem como principal foco a
constatação e a análise de ativos e passivos de uma empresa
em todas as vertentes da vida empresarial, envolvendo questões de natureza fiscal, tributária, trabalhista, cível, contratual,
comercial, societária, imobiliária e ambiental. Os objetivos dessa avaliação são proporcionar maior segurança aos compradores, vendedores, investidores, gestores ou acionistas.
O conhecimento técnico e a atuação ética são fundamentais
na realização da Due Diligence para o detalhamento da situação real de uma corporação, permitindo que sejam avaliados e
mensurados todos os riscos operacionais de compra ou venda. Para que uma Auditoria Legal atinja efetivamente o resultado almejado, é necessário que sejam reunidas em um mesmo
projeto diversas competências técnicas.
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Saiba mais
sobre nossos serviços
Por ter uma estrutura multidisciplinar formada por profissionais especializados em suas respectivas áreas de atuação, o escritório LJD tem se destacado na realização de Auditoria Legal em empresas de diversos portes e segmentos,
pois coloca à disposição dos seus clientes sinergia técnica
que permite avaliar de maneira crítica e ampla um negócio, possibilitando diagnosticar e mensurar vantagens e/
ou riscos do negócio target, incluindo eventuais passivos
ocultos (situações que podem gerar cobranças, processos
administrativos e/ou judiciais futuros).
A Auditoria Legal envolve todos os aspectos da atividade
empresarial por meio da análise de documentos e informações, verificação de contratos, registros, situação patrimonial, riscos relacionados ao passivo, processos administrativos e judiciais de todas as áreas.
Com atendimento personalizado e presencial, o escritório
realiza tanto a Auditoria Legal, voltada para as operações de
fusões e aquisições de empresas, como auditorias específicas envolvendo áreas pontuais como contratos, tributos,
operações fiscais, quadro societário, trabalhista, usualmente aplicadas em operações de aquisições imobiliárias.
O resultado da Auditoria Legal, relatório apresentado em formato de book, traz clareza às transações de compra e venda
de empresas e garante a segurança jurídica na tomada de
decisões e no planejamento estratégico do negócio.
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Principais
atividades nesta
área

• Trabalhista;
• Cível;
• Contratos;
• Comercial/Societário;
• Ambiental;
• Tributária;
• Contencioso (administrativo e judicial);
• Imobiliário;
• Operacional (estudo das operações correntes que ainda
não estão representadas em processos jurídicos).
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