QUEM
SOMOS
Somos um escritório jurídico empresarial moderno e multidisciplinar, que
aplica experiência e conexão com o mercado para construir
alternativas que assegurem sustentabilidade às empresas diante dos
permanentes desafios do mundo empresarial e jurídico.

SOLUÇÕES
DE NEGÓCIOS
Nascida da fusão de escritórios com mais de 20 anos de experiência
em reestruturação de empresas, a Medeiros, Santos & Caprara
Advogados é especializada em oferecer soluções completas e seguras
para os diferentes momentos das empresas, especialmente em
contextos de crise.

FOCO
NO RESULTADO

Capacitados para atender demandas complexas, detemos know how
em questões jurídicas, financeiras e negociais, antecipando cenários e
construindo modelos sólidos, eficientes e personalizados para cada
caso.

Nosso time de profissionais é comprometido com a busca do melhor
resultado para o cliente. Aliamos experiência e expertise técnica para
montar estratégias efetivas que transformam negócios, cuidando dos
seus interesses no âmbito judicial ou em consultorias para soluções em
diferentes áreas corporativas.

Com uma equipe experiente e qualificada, combinamos conhecimento,
criatividade e inovação para acompanhar os constantes movimentos e
transformações no cenário empresarial e buscar soluções que
agreguem valor para nossos clientes.

CONEXÃO
COM O MERCADO

Nossa atuação abrange empresas que desejam expandir, rever suas
operações ou, em contexto de crise, viabilizar seus negócios no
presente e no futuro.

Construímos soluções sob medida para cada situação, criando pontes
entre os desafios de nossos clientes e as oportunidades do mercado,
explorando nossa rede de relacionamentos para abrir caminhos para
negócios que asseguram a sustentabilidade das empresas diante das
transformações no mundo empresarial e jurídico.

O escritório presta assessoria completa a credores e
investidores, seja no âmbito judicial ou extrajudicial. A
experiência

na

condução

de

processos

de

reestruturação jurídica e financeira, por meio de uma
equipe multidisciplinar, nos garante um profundo
conhecimento na defesa dos interesses e busca de
soluções a credores e investidores.

ASSESSORIA A
CREDORES E
INVESTIDORES

Destacam-se:
- Negociação com devedores;
- Elaboração de estratégias jurídicas e financeiras
que viabilizem o investimento ou recebimento do
crédito;
- Avaliação de Planos de Recuperação Judicial;
- Análise de investimentos em Recuperações;
- Judiciais e Falências;
- Participação em Assembleia Geral de Credores.

MSCADVOGADOS.COM.BR
PORTO ALEGRE | RS

NOVO HAMBURGO | RS

SÃO PAULO | SP

CAXIAS DO SUL | RS

BLUMENAU | SC

Av. Dr. Nilo Peçanha, 2900/701
Torre Comercial Iguatemi Business
Bairro Chácara das Pedras
CEP: 91330-001

Rua Júlio de Castilhos, 679/111
Centro Executivo Torre Prata
Bairro Centro
CEP: 93510-130

Av. Nacões Unidas, 12399/133 B
Ed. Comercial Landmark
Bairro Brooklin Novo
CEP: 04578-000

Rua Ângelo Chiarello, 2811/501
Centro Empresarial Cruzeiro
Bairro Pio X
CEP: 95032-460

Rua Dr. Artur Balsini, 107
BBC Blumenau
Bairro Velha
CEP: 89036-240

+55 51 3092-0111

+55 51 3065-5800

+55 11 2769-6770

+55 54 3419-7274

+55 47 3381-3370

