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LICHTENSTEIN ADVOCACIA é uma sociedade de advogados que oferece assistência
jurídica personalizada para empresas e sociedades de profissionais liberais, nas áreas de
direito societário, comercial e contratual. Lado a lado com nossos clientes, fornecemos
um serviço ágil, informal e proativo, adaptado às necessidades e particularidades de
cada cliente.
Possuímos vasta experiência na assistência legal, jurídica e estratégica a escritórios de
arquitetura, em temas societários e comerciais, consultivos e contenciosos, e no
desenvolvimento de projetos especiais. Temos a honra de contar como clientes
escritórios de arquitetura renomados, dentre os quais MMBB Arquitetos Ltda., MIGUEL
GOES Arquitetura e Design Ltda., PEDRO MENDES DA ROCHA Arquitetura Ltda.,
JPG.ARQ. Arquitetura Ltda.
Nossa formação multidisciplinar nos proporciona ampla compreensão da realidade dos
escritórios de arquitetura, para otimização dos recursos da empresa e máximo
aproveitamentos das possibilidades legais.

BEATRIZ LICHTENSTEIN é graduada pela Faculdade de Direito da Universidade de São
Paulo (FDUSP) e pela Faculdade de Arquitetura e Urbanismo da Universidade de São
Paulo (FAUUSP) e conta mais de 20 anos de prática administrativa.
FERNANDO G. BRUNO FILHO é advogado, Doutor em Direito do Estado pela Faculdade
de Direito da USP (FDUSP), e professor titular da Universidade São Judas. Ocupou vários
cargos na administração pública, o mais recente como Diretor do Departamento de
Controle da Função Social da Propriedade da Prefeitura de São Paulo. Tem ampla
prática em direito urbanístico, ambiental, constitucional e administrativo.
Nesta parceria, oferecemos nossos serviços aos associados e associadas do Instituto dos
Arquitetos do Brasil – IABsp, para questões legais relacionadas tanto às pessoas jurídicas
dos escritórios de arquitetura como às pessoas físicas dos arquitetos, seus dependentes,
colaboradores e estagiários. Para que as demandas possam ser atendidas de forma ampla
e eficiente, mantemos relações colaborativas com serviços administrativos e escritórios
de advocacia especializados nas diversas áreas do direito.

