


Ribeiro & Damasceno Sociedade Advogados, 
com sede na cidade de Varginha (MG), possui 
uma equipe de Especialistas e Mestres e atua 
há quase 10 anos no Terceiro Setor.

Atualização de Estatutos Sociais;

Consultoria Preventiva e Contenciosa na Área Trabalhista e Cível;

Consultoria e Ajuizamento e Defesa de Ações na Área Tributária, 
especialmente em relação às imunidades;

Obtenção de Certificados de Filantropia;

Auxílio na Elaboração de Convênios e Termos de Parceria;

Análise de Instrumentos Jurídicos Relativos à Contratação 
de Pessoal, Prestadores de Serviços, Obras e Fornecimen-
to de Materiais;

Obtenção de Certificado de Entidade Beneficente de Assis-
tência Social – CEBAS, com apresentação de requerimentos, 
pedido renovação, interposição de recursos administrativos e 
ajuizamento de ações específicas; 

Relacionamento como o Poder Público;

Compliance e Integridade Corporativa.

O Escritório

Atuamos na organização jurídica do 
Terceiro Setor:

TERCEIRO
SETOR



Nosso diferencial
Prestamos atendimento personalizado porque respeitamos a história e as 
necessidades dos nossos clientes. Utilizamos várias ferramentas tecnológi-
cas que nos permitem um atendimento mais rápido através da internet e 
também fazemos o atendimento presencial através de visitas na sede do 
cliente ou em nosso Escritório, facilmente localizado no coração da cidade de 
Varginha-MG.

Para garantir o máximo de agilidade em nossos serviços contamos com 
Advogados nas capitais Mineira e Federal que atuam tanto na esfera Judicial 
como em todos os órgãos da Administração Pública.

Atuamos com o mais elevados padrões éticos e técnicos para garantir aos 
nossos clientes segurança na tomada de decisões.

Nesses quase 10 anos atendemos mais de 100 Entidades do Terceiro Se-
tor e atuamos em centenas de processos  judiciais e administrativos que 
envolvem matérias relacionadas à certificação das entidades, obtenção de 
CEBAS, convênios, imunidades tributárias, regime jurídico, pessoal, presta-
ção de contas e controle externo onde sempre foram apresentadas soluções 
para os mais diversos entraves jurídicos.

Nosso cartão de visitas é a nossa história

Por que é importante uma consultoria jurídica 
qualificada?
A todo momento são editadas novas Leis e Regulamentos que vão impac-
tar o Terceiro Setor. Assim, a Entidade deve estar atualizada e bem 
orientada para não cometer erros que irão prejudicar a continuida
de de suas atividades ou prejudicar as pessoas que estão à 
sua frente. 
Podemos ajudar a Entidade evitar e superar 
problemas de natureza jurídica, inclusive nas 
áreas trabalhista e tributária através de con-
sultoria que também abrangem os seguintes 
serviços:



Reclamações Trabalhistas;
Pareceres;
Atuações do Ministério Público do 
Trabalho / Ministério da Economia;
Multa por Infrações; 
Possível Sonegação de Impostos;
Repetição de Indébito;
Obtenção de Certificados;
Recolhimento Indevido de Tributos; 

Auxílio nas Prestações de Contas;
Emissão de Pareceres Jurídicos so-
bre Contratos e Convênios de toda 
Natureza;

Representação Judicial da Entidade 
e seus Gestores junto ao Ministério 
Público e demais órgãos de controle;

Auxílio na Organização de Documen-
tos para a Captação de Recursos 
através de Convênios, Subvenções, 
Termos de Fomento ou Parceria;

Com isso, além de dar segurança 
para a Entidade e seus gestores na 
tomada de decisões, nosso traba-
lho irá permitir que essas decisões 
sejam tomadas de forma rápida 
e irá ajudar na captação de recur-
sos, o que irá permitir a melhoria da 
qualidade dos trabalhos que são 
desempenhados pela instituição.



Além da nossa atuação já mencionada, em síntese
nosso  trabalho contemplam a realização de:

Constituição e Registro de Entidades junto aos Conselhos de Políticas Públicas 
Municipais, Estatuais e Federais;

Certificação de Entidades Beneficentes de Assistência Social – CEBAS nas 
áreas da Educação Saúde, Educação ou Assistência Social, Titulação 
OSCIP e Utilidade Pública;

Obtenção de Imunidades de Isenções Tributárias e Con-
sultoria Tributária;

Repetição de Indébito Tributário:
• PIS;
• Verbas Indenizatórias cobradas pelo INSS, etc;

Anulação de débitos fiscais (administrativos 
e em execução);

Articulação para Captação de Dotação de 
Emenda Parlamentar Estadual e Federal;

Assessoria Jurídica para Celebração de Ter-
mos de Colaboração e Termos de Fomento. 

Lei Federal 13.019/2014, “MROSC”;

Assessoria Jurídica para Elaboração de Proto-
colo de Intenções e Planos de Trabalho para 
Captação de Recursos Públicos;

Restruturação Jurídica de dívidas;

PROSUS e Cobrança do Excedente do Va-
lor Total do Teto Financeiro de Média e Alta 
Complexidade;

Consultoria Contratual para Relação com 
Fornecedores, Prestadores de Serviços e ou-
tras Entidades;

Assessoramento quanto às Exigências do 
Ministério Público. 

Formatos de Consultoria

Praticamos honorários compatíveis com o mercado e alinhado a sua 
realidade financeira, objetivando fortalecer a Entidade com a nossa 

qualidade de trabalho. 

Possuímos vários formatos de consultoria e assessoria para 
o Terceiro Setor, seja por planos mensais ou por demanda.



Contato:

(35) 3221-9503
contato@ribeiroedamasceno.com.br

www.ribeiroedamasceno.com.br

ribeiroedamasceno

RibeiroEDamascenoSociedadeDeAdvogados


