Direito ambiental

Introdução
A importância da implementação de políticas ambientais focadas no desenvolvimento sustentável transformou o Direito
Ambiental em um importante instrumento de gestão empresarial. É nesse contexto que Lima Junior, Domene e Advogados
Associados atua, em consonância com a legislação ambiental
brasileira, na precaução de riscos e na solução de conflitos sobre questões vinculadas ao meio ambiente.
O Escritório tem como premissa oferecer soluções para as diversas demandas relacionadas à matéria, avaliando os potenciais riscos socioambientais na administração dos negócios
com o objetivo de auxiliar na definição de estratégias operacionais que possibilitem conciliar as atividades empresariais
com o desenvolvimento sustentável.
Em paralelo ao consultivo preventivo, promove a análise do
passivo ambiental e desempenha atividades relacionadas a
processos administrativos e judiciais nas esferas cível e criminal, objetivando a solução processual mais eficaz para preservar os direitos e interesses do cliente.
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Saiba mais
sobre nossos serviços
Desenvolvemos atividades de consultoria e assessoria jurídica para empresas na obtenção de licenciamentos, autorizações e certificações ambientais junto aos órgãos públicos nos âmbitos municipal, estadual e federal.
Fazemos consultoria preventiva para mitigar riscos relacionados às atividades empresariais e elaboração de relatórios sobre impactos ambientais, com foco na viabilidade jurídica de empreendimentos dos mais diversos segmentos
da economia.
Realizamos auditorias de compliance em projetos de fusão,
aquisição, cisão e incorporação de empresas - due diligences.
Atuamos em processos administrativos e judiciais com
completo acompanhamento em litígios, nas ações cíveis
e criminais relacionadas a crimes ambientais. Com ênfase
na prática conciliatória, temos excelência na elaboração de
acordos e de Termos de Ajustamento de Conduta (TACs).
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Principais
atividades nesta
área:

• Assessoria;
• Consultoria preventiva;
• Licenciamento Ambiental;
• Representação em autos de infração na esfera administrativa;
• Representação em ações judiciais promovidas por órgãos públicos;
• Acompanhamento de inquéritos policiais e inquéritos
civis;
• Negociações de Termo de Ajustamento de Conduta
(TAC);
• Propositura de ações de nulidade de autos de infração;
• Logística Reversa.
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