
www.advocaciasustentavel.com.br


Você precisa de um ADVOGADO, mas você acha 
pouco acessível, muito caro, muito complicado 
e tem muita burocracia e acaba deixando para 

resolver os problemas depois?

Nós podemos ajudar 
DESCOMPLICANDO 

tudo para VOCÊ!



ATUAMOS em todas as áreas com responsabilidade social e ambiental 

POTENCIALIZANDO CONEXÕES entre seus clientes e parceiros PARA 

CONSTRUIR UMA SOCIEDADE MAIS SUSTENTÁVEL.

www.advocaciasustentavel.com.br


para quem 
se destina?

 que necessitam resolver 

conflitos e estar de acordo 

com a Lei no seu dia a dia

... mas também desejam 

melhorar a qualidade de 

vida da nossa sociedade e 

não sabem o que fazer e por 

onde começar.

Pessoas

Empresas

ONGS 

Startups 



Atuação em 
todas áreas 
do DIREITO

Administrativo

Ambiental

Autoral

Bancário

Cível

Constitucional

Consumidor 

Condominal

Desportivo

Digital

Empresarial

Familiar

Internacional

Imobiliário

Militar

Penal

Previdenciário

Social

Sucessório

Tecnológico

Trabalhista

Tributária

Urbanístico



O escritório ALVES ADVOCACIA SUSTENTÁVEL é  

PIONEIRO no Brasil nos parâmetros da ISO 26000.

Hoje conta com uma grande equipe de advogados e 

colaboradores possibilitando atuar em todas as áreas 

do Direito para ajudar VOCÊ OU A SUA EMPRESA!



Como a 
Advocacia 

Sustentável 
descomplica 

o universo 
jurídico?

Realiza DIAGNÓSTICO das 
questões jurídicas

Identifica as 
NECESSIDADES

Cria SOLUÇÕES 
personalizadas

Desenvolve PLANEJAMENTO 
integrado com o cliente

Promove linguagem 
ACESSÍVEL e TRANSPARENTE 

Sugere possibilidades de ampliação 
de POTENCIAL de atuação

Estimula a PARCERIA e o 
EMPODERAMENTO entre empresas



O que   
nos 

move?

Governança Organizacional

Meio Ambiente

Direitos Humanos

Práticas de Trabalho

Questões Relativas ao Consumidor

Práticas Leais de Operação

Envolvimento e Desenvolvimento 
da Comunidade



Benefícios

Temos um NOVO 
JEITO DE PENSAR 
na advocacia onde o 
benefício do cliente 
vai além dele! 

CONECTAMOS o meio 
empresarial com as 
iniciativas sociais. 

Temos um NOVO JEITO DE 
COMUNICAR e PRATICAR o 

universo jurídico. 

Tornamos a 
ADVOCACIA MAIS 

ACESSÍVEL.

Quando você 
CONTRATA os nossos 
serviços você também 

contribui na prática 
para um RETORNO 

POSITIVO à sociedade.



VAMOS resolver as questões jurídicas da sua 
empresa e ao mesmo tempo CONSTRUIR um 

MUNDO mais SUSTENTÁVEL?

 Com a ADVOCACIA SUSTENTÁVEL você contribui também 

para um MUNDO mais EQUILIBRADO, COM OLHAR 

HUMANO e respeito ao outro, além de contar com uma 

EQUIPE que está sempre CRIANDO MELHORIAS para a 

qualidade da sua VIDA e da sua CIDADE.



Projetos e 
parcerias



OAB Cidadã 
A OAB Cidadã aproxima a comunidade de Advogados plenamente 

capacitados a informar, orientar, auxiliar e esclarecer dúvidas sobre os 

mais variados temas que afetam diretamente a vida das pessoas. 

Os advogados da Advocacia Sustentável participam de forma voluntária 

das ações promovidas pela OAB Cidadã para a orientação jurídica da 

comunidade.

http://www.oab-sc.org.br/oab-cidada


A ROUTE Brasil é uma ONG, fundada em Florianópolis, que atua 

no Brasil e em 8 países pelo mundo trabalhando para diminuir o 

impacto que nossos hábitos de consumo causam ao meio ambiente. 

Somos uma rota para um mundo melhor. 

A Advocacia Sustentável atua em parceria na gestão, nas ações de 

limpeza, como sede e na assessoria jurídica.

ROUTE para o mundo

https://routebrasil.org/


Todos pela CPDI

O CPDI - Comitê para democratização da informática, é uma ONG que 

existe há 15 anos e é referencia na reciclagem de resíduos eletrônicos 

e realização de cursos gratuitos de tecnologia nas comunidades.

A Advocacia Sustentável presta assessoria jurídica e atua diretamente 

na gestão e desenvolvimento.

http://www.cpdi.org.br


CoArborização de Florianópolis: 

Parceria com Arboran 

ARBORAN

Plante essa ideia 

Adotante

Recuperação 
Tributária

Projeto e Execução 
da Arobrização

certifica

selo



CLIQUE no logotipo e conheça mais sobre cada PROJETO

Quinta das 
Plantas 

Revolução 
dos Baldinhos 

Parceria com 
RT Tributos

Co-Creation

Arboran 
Coordenadoria 
Municipal de 
Políticas Públicas 
para Mulheres

Auto defesa 
Funcional: 

Empodere-se!

http://www.advocaciasustentavel.com.br
https://www.projetosolar.eng.br/
https://www.facebook.com/jornalmarte/
https://www.facebook.com/lutarpvencer/
https://www.facebook.com/pg/quintadasplantas/about/?ref=page_internal
https://www.facebook.com/revolucao.dosbaldinhos
http://reducaodetributos.com.br
https://centrosapiens.com.br/cocreation
www.facebook.com/ArboranCidadeVerde/
https://www.acif.org.br
https://www.tjsc.jus.br/coordenadoria-da-mulher-em-situacao-de-violencia-domestica-e-familiar-cevid
https://www.facebook.com/coordenadoriamulherflorianopolis/
https://www.facebook.com/autodefesafuncional/
http://www.oab-sc.org.br/oab-cidada
www.oab-sc.org.br/oab-cidada
acipsc.com.br/site/
https://routebrasil.org
http://CPdi.org.br


www.advocaciasustentavel.com.br

contato@advocaciasustentavel.com.br

Rua dos Ilhéus, nº 46, sala 1007 
Ed. Adolfo Zigelli, Centro

Florianópolis - SC

(48) 3207-0008

@advocaciasustentavel

http://advocaciasustentavel.com.br
http://advocaciasustentavel.com.br
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