




NOLASCO SOCIEDADE DE ADVOGADOS
Situada no Centro de Uberlândia, a nossa 

SOCIEDADE atua com uma perspectiva moderna 

fundada sob a ética, de forma ágil e bem-

sucedida:

    • na recuperação de créditos,

    • no ramo imobiliário,

    • na consolidação de ativos originários de   

       situações conflituosas e

    • nos mais diversos ramos do Direito.

Conjugamos um arcabouço técnico primoroso, 

com uma noção clara de estratégia processual e 

forte perspicácia negocial, buscando sempre a 

máxima EFICIÊNCIA dos procedimentos.

Cada vírgula em um processo é muito 

importante, por isso nos preocupamos desde 

a prospecção até a construção de estruturas 

jurídicas que permitam a diminuição de riscos e 

atribuam SEGURANÇA JURÍDICA.

Temos uma atuação processual absolutamente 

MODERNA. Buscamos simplificação de   procedi-

mentos e a utilização de uma linguagem clara 

e concisa. Somamos tudo isso ao poder de 

persuasão da oratória.

Em 4 anos atuamos na recuperação de 

créditos e na concretização de ativos imobiliários 

da ordem de mais de 28 milhões de reais em 

diversos estados.

Contamos com uma forte estrutura de TI que 

nos confere uma atuação ÁGIL e FLEXÍVEL, 

permitindo um trabalho integrado em qualquer 

comarca do Brasil.

Trabalhamos em núcleos especializados, 

assim conseguimos mais agilidade e KNOW 

HOW. Também criamos núcleos específicos 

para nossos clientes, de tal forma que cada cliente 

possa ter uma Banca Exclusiva de advogados 

especialistas no seu ramo de atividade.



NOSSOS ATUAIS
LÍDERES DE EQUIPE

*

Pós-graduações:

 • Direito Civil e Direito do Consumidor;

 • Direito Empresarial e Direito Processual Civil;

 • Direito Previdenciário e Direito Processual Previdenciário;

 • Direito Penal e Direito Processual Penal

            • Direito do Trabalho e Direito Processual do Trabalho

            • MBA em Gestão Financeira com foco em Cooperativas de Crédito 

              pela Universidade de São Paulo/USP (cursando)

Experiência:

 • Departamento de Polícia Rodoviária Federal como Agente

 • Advocacia Geral da União como Procurador Federal

 • Departamento de Polícia Federal como Delegado Federal (curso 

              de formação)

 • e atualmente pediu licença de sua função de Procurador Federal 

              para se dedicar à advocacia privada

* Informações de janeiro/18.

Lincoln Nolasco | advogado, graduado há mais de 14 anos pela 

Universidade Federal de Uberlândia/UFU



Pós-graduações e especializações:

 • Direito Imobiliário;

 • Direito Processual Civil;

 • Gestão Legal na Prática pela JP Gestão Legal;

 • MBA em Gestão Financeira com foco em Cooperativas de   

           Crédito pela Universidade de São Paulo/USP (cursando)

Experiência:

 • Atua há mais de 6 anos na advocacia privada nos estados de  

           Minas Gerais, Bahia, Goiás e São Paulo, sobretudo no ramo

           bancário, empresarial e imobiliário; com foco nos Tribunais.

Pós-graduações e especializações:

 • Direito Imobiliário;

 • Direito do Trabalho;

 • MBA em Gestão Financeira com foco em Cooperativas de 

            Crédito pela Universidade de São Paulo/USP (cursando)

Experiência:

 • Atua há mais de 6 anos na advocacia privada nos estados de 

            Minas Gerais, Distrito Federal, Rio Grande do Sul, sobretudo  

            no ramo bancário.

Larissa Nolasco | advogada graduada, há mais de 6 anos,

pela Universidade Federal de Uberlândia/UFU

Lígia Nolasco | advogada graduada, há mais de 6 anos,

pela Universidade Federal de Uberlândia/UFU

Pós-graduações e especializações:

 • Direito Processual Civil;

 • Direito do Trabalho;

 • MBA em Gestão Financeira com foco em Cooperativas 

            de Crédito pela Universidade de São Paulo/USP (cursando)

Experiência:

 • Atua há mais de 6 anos na advocacia privada nos 

            estados de Minas Gerais, Distrito Federal, Rio Grande do Sul, 

            sobretudo no ramo bancário.

Pós-graduações e especializações:

 • Direito Imobiliário;

 • Direito Processual Civil;

 • Gestão Legal na Prática pela JP Gestão Legal;

 • MBA em Gestão Financeira com foco em Cooperativas de   

            Crédito pela Universidade de São Paulo/USP (cursando)

Experiência:

 • Atua há mais de 6 anos na advocacia privada nos estados de  

            Minas Gerais, Bahia, Goiás e São Paulo, sobretudo no ramo

            bancário, empresarial e imobiliário; com foco nos Tribunais.

Larissa Nolasco | advogada, graduada há mais de 6 anos pela

Universidade Federal de Uberlândia/UFU

Lígia Nolasco | advogada, graduada há mais de 6 anos pela

Universidade Federal de Uberlândia/UFU



NÚCLEO IMOBILIÁRIO

    Somos especialistas em encontrar 

soluções para quaisquer problemas relativos a 

imóveis, tanto urbanos quanto rurais.

NÚCLEO DE LOTEAMENTOS
Atuamos em todo o procedimento para 

concretização de loteamentos urbanos e rurais 

para que nossos clientes tenham controle e 

segurança sobre todo o empreendimento.

NÚCLEO DE LEILÕES
                Participamos de leilões judiciais e 

extrajudiciais,   executando todo o desembaraço 

para que o comprador fique com o imóvel.

NÚCLEOS DE ATUAÇÃO
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NÚCLEO EMPRESARIAL
CONTRATUAL

         No núcleo de arquitetura contratual desenvolvemos um 

trabalho meticuloso. Nossos modelos contratuais são moldados às 

necessidades de nossos clientes, lapidados um a um. Com isso, 

objetivamos oferecer segurança jurídica e vantagem negocial para 

os nossos clientes.

NÚCLEO TRIBUTÁRIO

   O sistema tributário brasileiro é complexo e cheio de 

inconsistências e irregularidades, por isso, analisamos toda a 

tributação de nossos clientes, propondo alternativas.

NÚCLEO DE DEFESA TRABALHISTA

              As empresas precisam se resguardar quanto às demandas 

trabalhistas, para tanto, nossos clientes podem contar com uma 

advocacia trabalhista especializada em defender as empresas.

NÚCLEO DE DESEMBARAÇO
DOCUMENTAL

                       Atuamos do início ao fim dos procedimentos, da retirada 

de documento à entrega de solução. Estabelecemos contato com todos 

os órgãos estatais, providenciando toda a documentação necessária 

para os mais diversos empreendimentos, desde os mais simples aos 

mais complexos.
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                    Este é nosso principal núcleo de atuação. Nele nosso grande objetivo é recuperar o máximo de 

recursos, no menor tempo, tendo sempre em mente a relação entre o período e o percentual recuperado. Atuamos 

em diversas fases:

NÚCLEO DE COBRANÇA E RECUPERAÇÃO
DE CRÉDITO

     CONSULTORIA PREVENTIVA
      Uma boa recuperação de crédito começa pela identificação de 

possíveis fragilidades. Prestamos o serviço de análise das bases de 

formação da carteira de crédito, desenvolvendo uma nova arquitetura 

jurídica que minore o risco da inadimplência e aumente a probabilidade 

de recuperação de crédito no menor espaço de tempo possível.

     COBRANÇA
     Na cobrança é primordial uma postura incisiva ancorada nos 

parâmetros éticos do setor. Sob este norte, realizamos o serviço de 

cobrança por Call Center ativo e receptivo e por contato diferenciado 

com devedores específicos, inclusive com visitas agendadas. Este 

serviço mais especializado geralmente é necessário para grandes 

devedores ou para aqueles que têm um relacionamento diferenciado 

com o nosso cliente.

     PROCEDIMENTOS EXTRAJUDICIAIS
     Antes de ingressarmos com as ações judiciais, estudamos 

as melhores alternativas pré-processuais para cada espécie de 

crédito. Cuidamos de todos os trâmites necessários para o leilão 

extrajudicial de bens alienados fiduciariamente, começando pelo 

procedimento cartorário, passando pela elaboração do edital, pelo 

desenvolvimento da minuta do contrato - de modo a resguardar 

o nosso cliente de eventuais litígios com os compradores - até a 

divulgação em grandes sites de leilões parceiros ou a montagem 

de grandes leilões presenciais.
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       PROCESSO JUDICIAL
        A via processual é sempre a última alternativa, mas às 

vezes é imprescindível. Independente disso, sempre mantemos um 

canal de diálogo aberto com os devedores e sempre estudamos 

as mais variadas formas de acordo. Temos a estrutura necessária 

para propor ações de execução, ações de busca e apreensão, ações 

monitórias, ações de cobrança ou qualquer outra espécie de ação 

em qualquer cidade brasileira. Somos especialistas no processo de 

execução e na descoberta de bens e direitos dos devedores.

      CONVERSÃO DE ATIVOS EM RENDA
      Não basta a obtenção do ativo, é necessária a sua efetiva 

conversão em renda. Para tanto, realizamos uma análise 

apurada dos bens e direitos obtidos, identificando oportunidades 

de negócios e buscando parceiros.
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Nós estamos honrados com a oportunidade de apresentar nosso PORTFÓLIO 

DE SOLUÇÕES JURÍDICAS, o qual está sempre pronto a ser moldado às 

necessidades de nossos clientes.

Venha nos conhecer. Agende uma consulta sem compromisso.

Nolasco Sociedade de Advogados





NOLASCO SOCIEDADE DE ADVOGADOS

Rua XV de Novembro
(Pç. Dr. Duarte), 10 - Cobertura

Uberlândia -  MG - CEP 38.400-214 
(34) 3221-1741

NOLASCOADV.COM.BR


