


O ESCRITÓRIO 

O Escritório Motta & Faria, foi criado com a missão de 

prestar serviços com base na ética, segurança, eficiência,  

agilidade e a melhor técnica jurídica na defesa dos 

interesses de nossos clientes. Investimos na contínua 

atualização e no constante aprimoramento de nossa 

equipe e dos nossos sistemas.

Nossa equipe é composta por advogados com expertise 

nas demandas securitárias, bancárias, recuperação de 

créditos, advocacia judicial e extrajudicial, com foco na 

área empresarial e priorizando a advocacia preventiva.

Somos parceiros do Escritório Mosimann-Horn, sediado 

em Florianópolis e com atuação destacada nos Tribunais 

Superiores. 



VALORES E MISSÃO

Nossa atuação é pautada na ética, moralidade, 

confiabilidade, lealdade, dedicação e transparência; 

comprometidos e em conformidade com as disposições da 

Lei Anticorrupção (Lei nº 12.846/13) e LGPD (Lei nº 

13.709/21). 

Prestamos serviços jurídicos com base na segurança, 

eficiência e agilidade, aplicando a melhor técnica jurídica 

na defesa dos interesses de nossos clientes. 

Motta & Faria tem como principal missão a prestação de 

serviço de advocacia eficiente e responsável, orientando a 

atuação preventiva a fim de evitar demandas judiciais 

desnecessárias. Havendo necessidade, propõe medidas 

judiciais desde que exista a possibilidade de êxito nas 

demandas, bem como, representa e defende em juízo os 

interesses dos clientes. 



NOSSOS DIFERENCIAIS

Nossa linha de trabalho consiste no assessoramento e 

consultoria jurídica, tanto na advocacia preventiva como 

atuando no contencioso.

Buscamos as melhores soluções para as questões jurídicas 

trazidas para análise e possível intervenção. Damos 

destaque ao acompanhamento e orientação de nossos 

clientes durante toda a tramitação do processo, seja este 

na esfera judicial ou administrativa. Mantemos a 

informação ao cliente atualizada por meio de relatórios e 

pareceres periódicos.



RESPONSABILIDADE SOCIAL

O escritório Motta & Faria está comprometido com os 

princípios da ESG - Ambiental, Social e Governança.

Somos um escritório completamente digitalizado e que 

adota o sistema paperless, ou seja, utilização mínima de 

papel, o que garante uma gestão mais segura e com 

redução de impactos ambientais. 

Nosso acervo processual, de documentos, informações e 

outros dados é armazenado em sistemas eletrônicos 

seguros, dispensadas as  pastas físicas e impressos.  

Adotamos nas nossas práticas internas uma política 

inclusiva, e pelo banimento da discriminação, bullying e 

corrupção. 



DIREITO CIVIL

Área que engloba o conjunto de normas jurídicas que 

regulam os direitos e obrigações de ordem privada em 

relação a pessoas físicas ou jurídicas, seus bens e suas 

relações. Englobando o Direito Obrigacional, 

Responsabilidade Civil, Direito das Coisas, Contratos, 

Família e Sucessões e uma área extensa que demanda 

soluções jurídicas preventivas ou resolutivas para as quais 

propomos um atendimento eficiente para resolução destes 

problemas. Disponibilizamos um pacote personalizado de 

soluções jurídicas para nossos clientes. 



PRINCIPAIS SERVIÇOS DA ÁREA CÍVEL

❖ Propositura de ações judiciais, intervenção e 

acompanhamento de processos, defesas, audiências, 

interposição de recursos, sustentações orais; 

❖ Análise e elaboração de contratos; 

❖ Avaliação, opinião legal e parecer sobre riscos inerentes 

à atividade; 

❖ Registro de marcas e patentes; direitos autorais e de 

propriedade intelectual; 

❖ Recuperação de créditos, cobrança judicial e 

extrajudicial - medidas cabíveis.

❖ Sustação e anulação de créditos oriundos de protestos 

indevidos; 



PRINCIPAIS SERVIÇOS DA ÁREA CÍVEL

❖ Consultoria jurídica imobiliária e assessoria contratual 

imobiliária na elaboração, revisão e atualização de 

contratos de imóveis; 

❖ Elaboração e retificação de Convenções de 

Condomínio, minutas de compra e venda, etc.; 

❖ Atuamos também em ações de Inventário, Divórcio, 

Reconhecimento e Dissolução de União Estável, 

Guarda de menores, Tutela, Curatela, Adoção, 

Reconhecimento e Investigação de Paternidade, 

Pactos nupciais, Alimentos – Execução, Revisional e 

Exoneração, Planejamento patrimonial familiar ou 

empresarial.



DIREITO DO CONSUMIDOR

As relações jurídicas firmadas em razão da disponibilização 

de produtos e serviços para o consumidor final são regidas 

pelo Código de Defesa do Consumidor e trazem grande 

impacto na judicialização dos conflitos entre empresas e 

clientes. Nosso suporte jurídico contempla o planejamento 

estratégico e defesa do contencioso judicial e 

administrativo, com propostas de redução de prejuízos, 

potencializando resultados.



PRINCIPAIS SERVIÇOS

❖ Atuação judicial e extrajudicial, consultiva, preventiva e 

contratual.

❖ Intermediação e representação junto a fornecedores e 

consumidores com base na particularidade de cada caso e 

focando na redução de contendas e condenações;

❖ Elaboração, revisão e análise de contratos e textos 

publicitários, campanhas de marketing, adequação ao CDC 

e conformidade coma LGPD;

❖ Elaboração de procedimentos internos visando a 

conformidade da empresa às normas legais vigentes, 

minimizando o risco de demandas judiciais; 

❖ Atuação em procedimentos administrativos e na 

celebração de Termos de Ajustamento de Conduta (TAC) 

perante o Ministério Público e órgãos de proteção e defesa 

do consumidor; 

❖ Atuação junto ao SAC e à ouvidoria da empresa para 

suporte na resolução de demandas administrativas e 

eventual adoção de medidas preventivas, que 

proporcionem composições amigáveis.



ADVOCACIA PREVENTIVA E EXTRAJUDICIAL

A advocacia dos novos tempos é voltada para uma mudança 

de cultura no tratamento dos conflitos, evitando o 

direcionamento do litígio para a via judicial. É exercida por 

meio de um suporte jurídico amplo para pessoas físicas ou 

jurídicas em variadas circunstâncias, aí também incluída a 

redução de riscos nos atos da vida civil e empresarial.

Engloba a consultoria por ato ou por contrapartida mensal, 

tanto para prevenção como para mediação, se mostra 

bastante vantajosa cronológica e economicamente, em 

comparação aos custos advocatícios e processuais da 

judicialização.



MEDIAÇÃO DE CONFLITOS

A mediação extrajudicial visa restabelecer o diálogo entre os 

interessados na busca da solução consensual e tem nos 

profissionais do escritório a experiência e expertise de 

advogadas que atuam em mediação de família e empresarial no 

Tribunal de Justiça, com formação pelo CNJ. Por meio de 

atuação não interventiva, trabalha-se na construção da 

sentença para que ambas as partes, sejam os autores de seu 

próprio termo de entendimento, construindo a sentença. 

Importante ressaltar que a confidencialidade é princípio 

essencial da mediação, possibilitando às partes colocarem 

todos os pontos a serem tratados de forma aberta e respeitosa. 



DIREITO DE FAMÍLIA E SUCESSÕES

O escritório atua judicial e extrajudicialmente em questões 

relacionadas ao divórcio; guarda e alimentos; reconhecimento 

de paternidade; processo de adoção; alienação parental; 

pensão; inventários e herança; planejamento patrimonial e 

sucessório (contratos de união estável, testamentos, pactos 

antenupciais, contratos de namoro); mediação de conflitos; 

dentre outros.



PLANEJAMENTO PATRIMONIAL E SUCESSÓRIO

Prestamos consultoria para análise e elaboração de contratos 

amparados nos dispositivos legais mais favoráveis ao nosso 

cliente e com cláusulas especiais, personalizadas de acordo 

com as necessidades apresentadas por cada cliente, visando a 

proteção de seu  patrimônio. Situações contratuais 

exemplificativas: contrato de casamento e pactos antenupciais; 

contratos de união estável; contratos de união homoafetiva; 

contrato de namoro; testamentos; testamentos de vida; 

contratos de sociedades empresárias; dentre outros.



DIREITO DO SEGURO

O escritório presta serviços jurídicos especializados a 

Sociedades Seguradoras, Resseguradoras e Corretoras de 

Seguro e Resseguro, atuando no contencioso judicial 

especializado e corporativo, com forte atuação na defesa dos 

interesses do cliente, em especial no combate a práticas 

fraudulentas.



RECUPERAÇÃO DE CRÉDITO TRIBUTÁRIO.

 

Também dentro da área de medidas extrajudiciais, atuamos 
na recuperação de crédito decorrente de tributações 
indevidas.

A superposição de leis, bem como o emaranhado de 
regulamentos e normas na área tributária nacional propicia a 
ocorrência de grande número de pagamentos que se provam 
indevidos ao longo dos anos. A análise pode ser realizada em 
qualquer tributação. Em regra, o prazo prescricional é de 5 
anos.

A vantagem da contratação deste serviço está sobretudo no 
fato da recuperação de valores já desembolsados e na 
incidência dos honorários restringir-se apenas a percentual 
sobre os valores recuperados.



 

HENRIQUE MOTTA

Advogado e sócio administrador, fundador de Motta & Faria Advocacia; 
sócio de Mosimann-Horn Advogados. Fundador e sócio administrador de 
Motta, Soito & Sousa Advocacia Empresarial -2012/2021. Foi associado 
do Escritório Pedro Calmon Filho e Associados, sócio diretor de JB 
Advogados Associados. Possui larga experiência em Direito Marítimo, 
Securitário Civil, Responsabilidade Civil e Contratos.

 

GLORIA FARIA

Advogada e sócia administradora, fundadora de Motta & Faria 
Advocacia; Graduada - UERJ; Pós-Graduada em Direito Empresarial - 
UCAM; Pós-Graduada pelo IAG Master Seguros – PUC-RJ; especialização 
em Previdência Pública e Privada - UERJ. Foi Superintendente Jurídica 
da Fenaseg/CNseg, Conselheira CRSNSP (titular e suplente), 
Conselheira do CARF (suplente) 2011/2014. Atualmente conselheira e 
presidente do GNT de novas tecnologias - AIDA Brasil, Conselheira do 
IAP, Embaixadora do Sou Segura, Membro do Idis, organizadora e 
articulista da RJS.

SÓCIOS FUNDADORES



NOSSA LOCALIZAÇÃO
Av. Beira Mar, 216 – sala 504 – Centro/RJ


