EXPERIÊNCIA CONTA

ATUAÇÃO

PARALEGAL (JURÍDICO E FISCAL)
Abertura, Alteração e Encerramento de
Empresas e Filiais em âmbito nacional
Abertura, Regularização e Encerramento
de Fundos de Investimento e Pessoas
Jurídicas Domiciliadas no Exterior junto
ao cadastro da Receita Federal do Brasil
Consultas Prévia e de Viabilidade de
Endereço e Atividade Pretendida
Obtenção de Regime de Substituição
Tributária (IE/ST), manutenção e
encerramento junto às Secretarias de
Estado da Fazenda
Auxílio no estudo para enquadramento
do CNAE, Códigos de Serviço e
VHXVUHȵH[RV
Atuação no processo de obtenção de
Alvarás e Licenças Operacionais Diversas:
Funcionamento
Publicidade
AVCB
Ambiental
Sanitária
Exército
Polícia Federal

ATUAÇÃO

CERTIDÕES
Obtenção de certidões de
UHJXODULGDGHȴVFDO

Obtenção de
certidões forenses

Mapeamento de débitos
e obrigações acessórias
junto aos órgãos das
esferas Federal, Estadual
e Municipal

Controle e Gerenciamento
de Certidões, com a atuação
preventiva na resolução das
pendências garantindo a
manutenção das certidões
negativas

Obtenção de certidões
imobiliárias

Certidões de protestos

ATUAÇÃO

SOCIETÁRIO

Revisão de Documentos
Societários para adequação às
exigências do Departamento
de Registro Empresarial e
Integração – DREI

Publicações Legais

Registro de Documentos
Societários perante às Juntas
Comerciais e Cartórios
de Registros de Títulos e
Documentos e de Registros
de Imóveis

Empresas de Prateleira
(LTDA. e S.A.)

Auxílio em processos de
Reorganização Societária,
Incorporação, Cisão e Fusão
de Empresas

SOBRE NÓS

Somos Especialistas
na Regularização de
Empresas Junto aos
Órgão Públicos

&RPXPDHTXLSHTXDOLȴFDGD
em contínuo aperfeiçoamento e
representantes em todo o Brasil, a
REALE proporciona aos seus clientes a
centralização das demandas facilitando
o gerenciamento das tarefas por meio
de um único canal de Controle e Gestão.

MISSÃO

VISÃO

VALORES

Oferecer ao mercado
uma nova experiência na
prestação de serviços,
otimizando custo e tempo
e atingindo os objetivos
dos nossos clientes.

Sermos referência e
sinônimo de qualidade,
apresentando soluções
rápidas e eficazes.

INTEGRIDADE e
TRANSPARÊNCIA nas
relações, oferecendo
EXCELÊNCIA aos nossos
clientes e valorizando o
RELACIONAMENTO com
parceiros e colaboradores.

QUEM SOMOS!

+20

Comprometimento, responsabilidade, ética e

Essa expertise os levou à fundação da REALE,

transparência. Estes são os pilares que tornam

nascida com o objetivo de oferecer atendimento

a REALE Assessoria Empresarial respeitada e

personalizado às empresas dos mais variados

consolidada no ramo paralegal.

segmentos e desempenhar, com excelência, a

Anos
Experiência
Consultoria

regularização das mesmas nas esferas federal,
Com mais de 20 anos de experiência sólida e

estadual e municipal.

comprovada na área, os advogados e sóciosfundadores, Renan Ghiraldello e Alexandre

&RPDHTXLSHGHYLGDPHQWHTXDOLȴFDGDH

Almeida, são especialistas na regularização de

representantes em todo o Brasil, possui

empresas junto aos órgãos públicos de todo o

estrutura capaz de executar e administrar as

território nacional, colecionando participações

demandas de maneira detalhada e organizada,

de sucesso em projetos de grandes instituições.

possibilitando a centralização dos processos em
um único canal de gestão, atingindo excelentes
resultados junto aos clientes e parceiros.

ENTRE EM CONTATO
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SEMPRE EM BUSCA DA EXCELÊNCIA

