ADVOGADOS E CONSULTORES

QUEM SOMOS
Com mais de 30 anos de experiência nas áreas jurídica e ambiental, o
escritório DIAS LOPES ADVOGADOS E CONSULTORES está focado em
atender as necessidades do mercado em relação as suas exigências
ambientais nacionais e internacionais.
Atuando preventivamente, busca soluções estruturadas para auxiliar seus
clientes na reorganização das atividades empresariais evitando riscos futuros.

Com a evolução normativa, aumentam as necessidades empresariais de
conhecer a legislação aplicável aos aspectos relacionados com a sua
atividade, pois é por meio do conhecimento dos parâmetros legais que os
impactos significativos que poderão afetar o negócio serão mitigados.
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ÁREAS DE ATUAÇÃO
Preventivo

Contencioso
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ÁREAS DE ATUAÇÃO
Preventivo
Análise da responsabilidade administrativa, civil e criminal, com base nos aspectos e
impactos relacionados com a atividade empresarial, direta ou indiretamente.
Planejamento das atividades comerciais e industriais:
• Avaliação da viabilidade ambiental de empreendimentos;
• Atuação administrativa para obtenção de autorizações, permissões e licenças
ambientais nas fases: prévia, instalação, operação, ampliação, modificação e desativação
de empreendimentos;
• Assessoria para cumprimentos de condicionantes previstas nas licenças ambientais;
• Desenvolvimento e implementação de programas de gerenciamento, visando à
minimização de custos de produção.
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ÁREAS DE ATUAÇÃO
Preventivo
Análise da responsabilidade administrativa, civil e criminal, com base nos aspectos e
impactos relacionados com a atividade empresarial, direta ou indiretamente.
Estudos relacionados com atividades empresariais:
• Caracterização de área para provas;
• Caracterização de área para edificação de empreendimentos;
• Avaliação de Ruídos;
• Plano para Recuperação de Áreas Degradadas.

Auditoria de Conformidade Legal de empreendimentos:
• Verificação da legislação diretamente aplicável ao empreendimento, com análise de riscos
às instalações e ao negócio;
• Auditoria de Passivo Ambiental;
• Perícias e Valoração Econômica Ambiental.
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ÁREAS DE ATUAÇÃO
Preventivo
Análise da responsabilidade administrativa, civil e criminal, com base nos aspectos e
impactos relacionados com a atividade empresarial, direta ou indiretamente.
Mediação de conflitos:
• Negociação de termos de ajustamento de conduta com agências ambientais e Ministério
Público.
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ÁREAS DE ATUAÇÃO
Contencioso
Elaboração de estudos para provas e na defesa dos interesses de nossos clientes nas
esferas.
• Administrativa;
• Civil;
• Criminal.
Objetivamos auxiliar o cliente não apenas durante as ações processuais a ele impostas,
mas principalmente no apoio profissional para evitar contingências, atuando também
preventivamente em todas as fases do processo.
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Política da Qualidade
 Excelência em qualidade em todos os seus serviços;
 Garantir a contínua satisfação de seus clientes.
 Atender as expectativas de seus clientes em relação à qualidade dos serviços prestados;
 Adotar um claro direcionamento estratégico para agregar valor na condução dos negócios
de seus clientes na busca dos resultados almejados;

 Atuar com ética, respeito, responsabilidade e confidencialidade;
 Direcionar seus clientes ao melhor gerenciamento de suas externalidades ambientais;
 Melhorar seu desempenho continuamente por meio de investimentos na formação e
reciclagem profissional de sua equipe.
A Direção do escritório Dias Lopes Advogados e Consultores é responsável por criar condições
favoráveis dentro da organização para que esta Política seja entendida, implementada e
mantida por toda equipe.
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Núcleos de Apoio Operacional
Acompanhamento diário da legislação aplicável aos nossos clientes,
orientando-os sobre as adequações necessárias ao cumprimento das
normas a eles incidentes.

Consultoria em gestão ambiental que atua desde o Planejamento Preliminar
de um empreendimento até a sua desativação.

Implementação de Sistemas de Gestão Ambiental, da Qualidade, Saúde e
Segurança e Responsabilidade Social.

Formação profissional voltada às necessidades do mercado de trabalho.
Realização de cursos in company ou nas dependências do IDL.
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Equipe Técnica Multidisciplinar
GERÊNCIA JURÍDICA
Márcio Dias Lopes - Advogado / Perito e Gestor Ambiental
Coordenação Técnica
Ana Alice Alves Dias Lopes - Geógrafa / Gestora Ambiental
Equipe de Apoio
• Advogados;
• Biólogos;
• Engenheiros;
• Gestores Ambientais;
• Geólogos;
• Cartógrafos;
• Gestores de Produção.
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Equipe Técnica Multidisciplinar
Márcio Mauro Dias Lopes
• Doutor em Direito das Relações Sociais: Sub-Área: Difusos e Coletivos (Ambiental) pela PUC SP
• Pós Graduado em:
- Perícia e Auditoria Ambiental pelo IPT SP;
- Gestão Ambiental pela Faculdade de Saúde Pública da USP;
- Direito da Economia e da Empresa pela Fundação Getúlio Vargas SP;
- Direito Empresarial pelo Mackenzie SP e pela Universidade Mogi das Cruzes SP.
• Sócio do escritório Dias Lopes Advogados e Consultores.
• Fundador do Instituto Dias Lopes de Ensino e Pesquisa, onde é Coordenador Geral, Palestrante e
Professor na Área Ambiental.
• Palestrante no Curso de Pós Graduação em Direito Ambiental e Gestão Estratégica da Sustentabilidade
PUC COGEAE São Paulo SP, Salvador BA e Belém PA.
• Autor do Livro Gerenciamento Ambiental como Instrumento Preventivo de Defesa do Meio Ambiente,
Mageart, São Paulo, 2009.

Ana Alice Alves Dias Lopes
• Mestre em Tecnologia Ambiental pelo Instituto de Pesquisas Tecnológicas do Estado de SP – IPT SP;
• Pós Graduado em:
- Perícia e Auditoria Ambiental pelo IPT SP;
- Gestão Ambiental pela Faculdade de Saúde Pública da USP;
• Graduada em Geografia com Licenciatura pela FFLCH e FE USP;
• Fundadora do Instituto Dias Lopes de Ensino e Pesquisa, onde é Palestrante e Professora na Área Ambiental
e Saúde e Segurança.
• Palestrante no Curso de Pós Graduação em Direito Ambiental e Gestão Estratégica da Sustentabilidade PUC
COGEAE São Paulo SP, Salvador BA e Belém PA.

www.diaslopes.adv.br

Instalações

R. Vergueiro, 1353 cj. 1310
Paraíso São Paulo / SP
F: (11) 4324.3909
contato@diaslopes.adv.br
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