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Orientação Jurídica para microempreendedores de baixa 
renda.

Mentoria destinada ao Desenvolvimento Profissional de 
estudantes de Direito em busca do 1º emprego.

Capacitação de Gestão Jurídica para Jovens Advogados, 
preferencialmente para profissionais com maior 
vulnerabilidade econômica.

Uma das preocupações da Lee, Brock, Camargo 
Advogados (LBCA) é engajar sócios e colaboradores em 
iniciativas sociais voltadas a atender grupos específicos 
da sociedade.

Nesse contexto, a LBCA criou o LBCAbraça, projeto de 
impacto social dividido em três frentes: 



Os projetos sociais têm características win-win, 
isto é, um ganha-ganha para quem presta os 
serviços, assim como para quem recebe. Os nossos 
projetos sociais estão voltados à nossa expertise, 
que é o Direito, e é a nossa forma de contribuir 
para um mundo melhor! Por isso, orientamos o 
pequeno empreendedor, esclarecendo sobre temas 
jurídicos do dia-a-dia, ofereceremos mentoria para 
os estudantes que estão saindo das Universidades 
e precisam daquele auxílio extra no pós-faculdade, 
além de ajudar os jovens advogados que decidiram 
trabalhar de forma autônoma a gerir seu próprio 
escritório de advocacia

Daniele Gobi de Azevedo, coordenadora 
do projeto LBCAbraça.

www.lbca.com.br

https://lbca.com.br/
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O projeto está voltado a microempreendedores de 
baixa renda e é realizado através de aulas on-line 
com os sócios, advogados da LBCA.

A pauta inclui tudo o que você precisa 
saber sobre: MEI (o que é, como se tornar, 
quais as vantagens, quais impostos são 
obrigatórios e empregado MEI), cuidados 
com o financiamento, aluguel, negativação e 
protesto, além de noções trabalhistas como 
jornada de trabalho, férias e salário. O curso 
ainda aborda os deveres do fornecedor com 
base no Código de Defesa do Consumidor 
(CDC).

MICROEMPREENDEDORISMO
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MENTORIA

O projeto de mentoria tem como proposta ajudar o estudante de Direito na colocação 
do mercado de trabalho através de reuniões online. Damos orientações diversas sobre 
aspectos profissionais e pessoais, abordando temas como autoconhecimento para 
identificar habilidades e aptidões com o objetivo de descobrir em qual área do Direito 
deseja atuar, além de noções básicas da prática jurídica na atuação em um escritório 
de advocacia, jurídico de uma empresa ou optar pelas carreiras públicas. 

A mentoria ajuda estes estudantes na elaboração de currículo, 
uso do LinkedIn e como se preparar para os processos seletivos. 
Nosso objetivo é que os mentorados tenham acompanhamento 
de 6 (seis) meses pelo mentor.
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GESTÃO JURÍDICA PARA 
JOVENS ADVOGADOS

O terceiro projeto tem um perfil mais técnico para quem está iniciando na carreira 
jurídica e irá atuar de forma autônoma. Também no formato de vídeoaulas com um bate 
papo virtual para tirar dúvidas, falamos sobre gestão administrativa e financeira, gestão 
de processos e cotidiano forense, como conseguir os primeiros clientes, marketing 
jurídico, como atender e fidelizar os clientes e, por fim, como se manter atualizado 
tanto no perfil pessoal quanto técnico!
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A Lee, Brock, Camargo Advogados (LBCA) é uma das dez maiores bancas de advocacia do país, que vem rompendo 
paradigmas com um novo olhar sobre o universo corporativo. Com uma equipe multidisciplinar formada por 
advogados e profissionais das áreas de TI, engenharia, gestão de informações e logística, a LBCA vai além do 
campo convencional dos escritórios jurídicos, ao elaborar soluções integradas em diversas frentes, desde as que 
requerem gestão completa de processos às que exigem participação no desenvolvimento de produtos e serviços 
das empresas – sempre tendo a tecnologia como grande aliada.

Lado a lado com o cliente, a LBCA estabelece relações cooperativas de longo prazo, colaborando para entregar as 
soluções de maior valor e menor custo para seus clientes.

www.lbca.com.br

Rua Dr. Renato Paes de Barros, 618 - 1º, 3º e 5º andares
04530-000 – Itaim Bibi – São Paulo – SP – Brasil

PRÊMIOS E RECONHECIMENTOS

Client Choice Awards Winner
2011 – Litigation / 2012 – Litigation

2013 – General Corporate

Full Service Law Firm  
of The Year in Brazil

“ACQ COUNTRY Awards - 
2009, 2010, 2012, 2013 and 2014”

Os Mais Admirados  
2010, 2011, 2012, 2013, 
2014, 2015, 2016, 2017, 

2018, 2019 e 2020

 

Plataforma 
própria

Tecnologia
ERP
BI

4o Maior
Escritório Full Service 

de São Paulo

250 Mil 
processos

Credibilidade
e respeito no 

mercado jurídico

MultidisciplinariedadeSoluções integradas
em diversas frentes

Gestão completa
de processos

Um novo olhar sobre
o direito corporativo

Desenvolvimento de
produtos e serviços

das empresas


