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Fundado em
1997, o
Escritório,
com sede em
São Luís – MA,
também está
presente em
Turilândia MA e BrasíliaDF atuando
na assessoria
jurídica
preventiva e
contenciosa.

Profissionais
Equipe com larga
experiência e
especialização,
disposta a garantir
uma atuação com
ética, rapidez e
eﬁciência,
proporcionando
segurança jurídica aos
interesses de nossos
clientes.

Missão
Organização de
metas, objetivos e
propósitos voltados
para a busca de
soluções jurídicas
inteligentes e
inovadoras.

Visão
Buscar ser referência
no mercado, pela
apresentação de
soluções inteligentes e
inovadoras às
necessidades de seus
clientes, visando a sua
plena satisfação e
construção
de uma relação de
confiança duradoura.

25
Comarcas no Maranhão que
possuímos processos.

1836
Processos

contam

com

a

nossa assessoria.

+ 20
24 anos de prestação de
serviços jurídicos
especializados.

Atuação
Priorizamos a prevenção de litígios e a obtenção dos
objetivos dos clientes em todas as áreas de seu
interesse, visando a sua plena satisfação e construção
de uma relação de confiança duradoura.

Antonio Sousa
Augusto
Sócio-Fundador
OAB/MA 4.847 - OAB/DF 31.024

Antonio Augusto Sousa, conhecido como Sousa
Augusto, graduado em Direito, pela Universidade
Federal do Maranhão; pós-graduado em Gestão
Pública, pela Universidade Laboro e, pós- graduando
em

Direito Civil e Processual Civil pelo Conjunto

Universitário Cândido Mendes.
Possui vasta experiência nas áreas: Municipal,
Eleitoral, Controle Externo, Civil, Administrativo e
Constitucional.

MUNICIPAL
Advocacia contenciosa, assessoria e consultoria jurídica às
Prefeituras,

Câmaras

Municipais

e

Entidades

da

Administração Indireta de Municípios, tais como, licitações
e contratos, servidores públicos, processo legislativo, CPI e
questões tributárias.

ADMINISTRATIVO
Advocacia contenciosa, assessoria e consultoria jurídica à
servidores públicos, órgãos e Entidades da Administração
Pública Municipal e da União, bem como às particulares,
pessoas físicas e empresas, acerca dos diversos ramos do
Direito Administrativo, tais como licitações e contratos
administrativos, agentes públicos, concessões, permissões e
autorizações de serviços públicos.

ELEITORAL
Assessoria consultiva e contenciosa à
partidos

políticos,

parlamentares,

Ajuizamento de ações, representações,
reclamação e acompanhamento de
recursos juntos as Zonas Eleitorais, ao
Tribunal

Regional

Maranhão

e

Eleitoral;

defesa

ao

criminais eleitorais.

Eleitoral

Tribunal
em

do

Superior
processos

CONTROLE EXTERNO
Defesa e recursos em processos de prestação de
contas de Prefeitos, Presidente de Câmara e demais
coordenadores de despesas perante o Tribunal de
Contas da União e os Tribunais de Contas dos
Estados, Órgãos Federal e Estaduais.

CRIMINAL
Assessoria consultiva e contenciosa à Crime contra a
gestão pública, Ações Criminais contra ex-Prefeitos.

CÍVEL
Advocacia contenciosa, assessoria
e consultoria jurídica às pessoas
físicas e empresas em:
 Ações de Cobrança;
 Direito da família (pensão

Alimentícia, divórcio e inventários);
 Ações Indenizatórias;
 Ações de revisão do PASEP,

FUMBEM e ICMS (nas contas de
energia);
 Ações de Improbidade

Administrativa;
 Elaboração e revisão de

contratos;
 Acordos extrajudiciais e judiciais.

Consumidor
Assessoria consultiva e contenciosa
nas questões da Lei 8.087/1990, de
11 de setembro de 1990 (Código de
Defesa do Consumidor).

TRABALHISTA
A atuação do Escritório se dirige tanto à proteção
conferida pela lei ao trabalhador quanto aos
interesses

da

parte

empregadora.

Na

área

trabalhista o escritório atua também em assessoria
consultiva e contenciosa a Prefeituras, Câmaras
Municipais, Empresas Privadas e Sindicatos.

PREVIDENCIÁRIO
Ajuizamento de ações para a obtenção de benefícios e
serviços previdenciários frente ao Instituto Nacional de
Seguridade Social (INSS) e ao sistema administrativo
(INSS DIGITAL).

Empresarial e
Tributário
Experiência na solução das mais
diversas questões empresariais e
tributárias, tanto na consultoria quanto
no contencioso.
Principais serviços:
 Ações de Cobranças;
 Análise e Elaboração de Contratos;
 Falência e Recuperação;
 Registro de Sociedade em Cartório e

Junta Comercial;
 Recuperação de Créditos Tributários

(Públicos e Privados);
 Defesas Administrativas;
 Revisão de Simples Nacional;
 FUNDEF;
 FPM – Fundo de Participação

Municipal;
 ROYALTIES;
 Revisão e elaboração de legislação

tributária.

Prefeituras e Câmaras
Municipais:
 Prefeitura de Apicum-Açu
(MA);

 Prefeitura de Bacuri (MA);
 Prefeitura de Cândido

ALGUNS DE
NOSSOS
CLIENTES

Mendes (MA);

 Câmara Municipal de
Cândido Mendes (MA);

 Prefeitura de Lima Campos
(MA);

 Prefeitura de Santa Helena
(MA);

 Prefeitura de Turiaçu (MA).

Empresas:
 Tecnobray Comercial de
Equipamentos;

 Sabrina Distribuidora Ltda.;
 Comercial Eletrônico Ltda;
 SAT – Sistema Autorizado
de Telecomunicação Ltda.

Mantemos parceria com o
Escritório Cypriano Advogados,
com o objetivo de agregar em
conjunto ações de complexa
natureza administrativa,
tributária, previdenciária,
bancária, cível e trabalhista.
Trabalhamos também, com
destacada expertise no Direito
Municipal.

São Luís – Maranhão:
Avenida Brasil, nº 937,
Chácara Brasil/Turu- 65066-842
+ 55 (98) 3227-7146
+ 55 (98) 3304-2140
+ 55 (98) 98491-2119

Turilândia – Maranhão:
Avenida Padre Antonio Foggia, 06,
Letra A, Centro – 65276-000
+ 55 (98) 98415-4905

Brasília – Distrito Federal:
SCN Quadra 01 , Bloco G,
Salas 310 a 314 – 65276-000
+ 55 (61) 3037-7606
escritorio@sousaugusto.com.br

www.sousaugusto.com.br

