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O ESCRITÓRIO

O escritório DINARTE BITENCOURT - ADVOGADOS ASSOCIADOS

está completando em 2020 trinta anos de intensa e dinâmica 

atuação no meio jurídico. Sua sede está situada em uma cidade

estratégica, Londrina (PR), que permite o deslocamento rápido e

fácil para qualquer outra localidade do país. Seu titular tem 

especialização em Direito Empresarial, Direito Bancário e 

Gestão de Tributos, além de ser técnico em administração deGestão de Tributos, além de ser técnico em administração de

empresas e técnico em contabilidade. Seus sócios, colaboradores e

associados tem procurado aliar experiência com a contínua busca de

aperfeiçoamento e atualização não só na área do direito como

também nas áreas de administração e contabilidade, além da 

atualização em busca de recursos tecnológicos para o atendimento

mais rápido, efetivo e de menor custo aos clientes.
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Também é importante dar início ao planejamento sucessório quando o empresário

fundador/patriarca esteja em condições de estabelecer as regras, pois o preparo da

sucessão não exclui a participação do mesmo. Sua experiência e conhecimento em relação

à família e o negócio são fundamentais para uma boa transição.  

O momento ideal para dar início a um planejamento sucessório ocorre no começo, na

constituição de uma sociedade empresarial e/ou conjugal, justamente pelo fato de, nesta

fase, não se ter, ainda, altos valores patrimoniais envolvidos, e, principalmente, por tratar-

se de um processo de transição gradativa;
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