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A questão Ambiental é determinante para o desenvolvimento econômico no 
mundo todo, especialmente no Brasil, onde a Constituição prevê expressamente que 
todos têm direito ao meio ambiente ecologicamente equilibrado, bem de uso comum 
do povo e essencial à sadia qualidade de vida. Impõe-se ao Poder Público e à coletivida-
de o dever de defendê-lo e preservá-lo para as presentes e futuras gerações, inclusive 
mediante tratamento diferenciado conforme o impacto ambiental dos produtos, 
serviços e de seus processos de elaboração e prestação (artigos 225 e 170 da CRFB).  

Conhecendo profundamente como os órgãos administrativos e o judiciário 
tratam essas questões, o escritório Santos Perego & Nunes da Cunha busca atuar com 
excelência nas áreas consultiva e contenciosa. Atuamos:

Ÿ  Apresentando defesas em procedimentos administrativos junto aos 
órgãos de controle e fiscalização; 

Ÿ Nos processos judiciais cíveis e criminais; nas execuções fiscais decorrentes 
de multas ambientais; 

Ÿ Realizamos acompanhamento nos inquéritos civis e criminais, realizando 
diligências ambientais para vários fins.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             

O escritório é referência na atuação conjunta entre órgãos públicos e setor priva-
do na busca de soluções de grandes passivos ambientais, acompanhamento de acor-
dos e Termos de Ajustamento de Conduta (TAC) firmados entre as partes.  

Além disso, realizamos acompanhamento de licenciamento ambiental, fonte de 
inúmeras controvérsias jurídicas, tratamento legal das emissões atmosféricas geradas 
por fontes fixas e móveis.                                                                                                                                                      

O escritório também faz as diligências legais ambientais, sendo parte fundamen-
tal nos processos de aquisição, participações societárias, associações de empresas, 
atividades de exploração mineral, de petróleo e gás, projetos de financiamento, etc.

Ao longo dos anos, acumulamos experiência na análise das questões ambientais e 
em relação ao agronegócio. Contamos com uma equipe de excelência, com expertise em 
procedimentos de anulação de multas, embargos e solução dos passivos ambientais.

Entre em contato conosco.

A nossa equipe está à disposição para atendê-los.

Santos Perego & Nunes da Cunha.

Assessoria jurídica ambiental


