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Prestamos assessoria jurídica especializada em Direito Educacional, atendendo às
demandas de Instituições de Ensino em diferentes e complementares áreas do
Direito. Adotando um modelo de "boutique jurídica", o Bretas, Madruga & Tiné
Advogados Associados foi fundado com o intuito de fornecer um serviço legal de
qualidade diferenciada, sendo altamente especializado e de  natureza artesanal.

Sua estrutura conta com uma equipe integrada, composta por advogados dinâmicos
e com perfil acadêmico, que conjugam sua prática jurídica à pesquisa do Direito.
Tal modelo permite um atendimento personalizado e próximo do cliente, com os
sócios coordenando pessoalmente todas as atividades, de modo a aliar a alta
especialização com a disponibilidade e a agilidade, características vitais ao mercado.

O contato direto entre o sócio e o cliente leva ao desenvolvimento de soluções
sofisticadas e economicamente eficientes, tendo em vista a possibilidade de
personalização do serviço jurídico prestado.

Não limitamos nossas atividades ao patrocínio de ações judiciais. Oferecemos, de igual
modo, diversos serviços de consultoria jurídica e negociações de crédito para os nossos
clientes, mantendo-os constantemente atualizados das constantes mudanças da
legislação e dos regulamentos, de forma a evitar futuros litígios judiciais.
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No que tange à Recuperação de Crédito Escolar, nossa
equipe atua não somente no implemento de
procedimentos para efetivar a recuperação de
créditos, como também no desenvolvimento de ações
preventivas para evitar a inadimplência, através do
consagrado Método RECC - Recuperação Escolar de
Crédito Continuada -, que possui quatro pilares:
Análise de Contratos, Treinamento para Matrículas,
Assessoria Jurídica Educacional e Gestão de
Inadimplência.

01 Contratos
Na primeira fase de aplicação do Método, nossa
equipe atua na revisão e atualização dos contratos de
prestação de serviços educacionais, adequando-os à
legislação vigente e fazendo um diagnóstico da sua
segurança jurídica.
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02 Matrículas
Ultrapassada tal etapa, oferecemos treinamento e
orientação ao setor de matrículas da instituição de
ensino, visando estabelecer um sistema eficaz de
matrículas, de modo que seja possível garantir
direitos que diminuem o risco de ações judiciais, além
de diminuir o risco de inadimplência da atividade
escolar.

03 Assessoria Educacional
Na terceira fase do Método, prestamos assessoria
jurídica integral à instituição de ensino em todas as
áreas afins do Direito Educacional, com especial
atenção ao treinamento e implemento de uma política
de cobrança interna eficaz, além do estabelecimento
de um canal de comunicação direta entre as partes
para uma solução eficiente nas demandas cotidianas
apresentadas.
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04 Inadimplência
Por fim, na Gestão de Inadimplência, a administração
da carteira de créditos se dá com a aplicação de uma
cobrança humanizada, distinta das usuais de
mercado, que começa com o diagnóstico e
estabelecimento de políticas de pagamento
compatíveis com a proposta da instituição, segue com
a proposta de uma régua de cobrança eficaz, com a
análise de documentos e classificação de
inadimplentes, distinguindo créditos com matrículas
ativas, inativas e inativas retornáveis.

Após a higienização de tais dados, são estabelecidos,
junto da Instituição de Ensino, critérios e planos
progressivos para a Recuperação do Crédito Escolar,
de forma extrajudicial e judicial.
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Condução de defesas em procedimentos
administrativos junto ao MEC, Ministério
Público, PROCON, entre outros

Acompanhamento das atividades escolares,
com visitação e assessoria para saneamento
de dúvidas e esclarecimentos

Responsabilidade Civil por atos praticados
pelos professores, funcionários e alunos

Atendimento e defesa em denúncias de
bullying e questões de indisciplina escolar

Pareceres Jurídicos, Análises de Documentos
e Patrocínio em processos judiciais

Defesa em Reclamações Trabalhistas e
Análises de Contratos Trabalhistas

A atuação da equipe de
Direito Educacional não se
limita ao campo litigioso-

processual, de modo que  o
escritório busca dar ampla
assessoria jurídica às mais

variadas demandas
cotidianas das Instituições
de Ensino, atendendo às

especificidades e
necessidades para cada

caso
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Gabriel de Queiroz Bretas
Sócio

 
Advogado, inscrito na Ordem dos Advogados do

Rio de Janeiro sob o nº 181.611 
 

Graduado em Direito pela Universidade Candido
Mendes

 
 Pós-Graduado em Direito Fiscal pela Pontifícia

Universidade Católica do Estado do Rio de janeiro

Fernanda Brum Madruga
Sócia (Licenciada)

 
Advogada, inscrita na Ordem dos Advogados do

Rio de Janeiro sob o nº 200.304 
 

Graduada em Direito pela Universidade Candido
Mendes

 
 Pós-Graduada pela EMERJ

Extensão em Direito Contratual pela FGV/RJ

Lucas Monteiro Tiné
Sócio

 
Advogado, inscrito na Ordem dos Advogados do

Rio de Janeiro sob o nº 181.445 
 

Graduado em Direito pela SUESC
 

 Pós-Graduado pela EMERJ
Extensão em Direito Aeronáutico pela Sociedade

Brasileira de Direito Aeronáutico

Vanessa Couto da Silva
Sócia

 
Advogada, inscrita na Ordem dos Advogados do

Rio de Janeiro sob o nº 153.404 
 

Graduada em Direito pela Universidade Veiga de
Almeida

 
 Pós-Graduada em Direito Processual Civil pela

Universidade Federal Fluminense



Bretas, Madruga & Tiné
Advogados Associados

Rua Sete de Setembro, 71, 15º andar, sala
1501 Centro, Rio de Janeiro

(21) 3579-1886

 

www.bmtadv.com
bmt@bmtadv.com
@bmtadvogados
@bmtadv


