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.

DIREITO
SOCIETÁRIO
A destacada experiência e
conhecimento
na
matéria
societária permitem que a
MSC Advogados desenvolva
assessoria completa em todos
os
aspectos
da
vida
corporativa.
O escritório acompanha e
representa as sociedades e
seus sócios nos seguintes
serviços:

- Planejamento e constituição de estruturas societárias, além de assessoria na instalação
eoperação de sociedades;
- Elaboração de atos societários (atas de reuniões de quotistas e assembléias, acordos de quotistas
e acionistas, alterações contratuais e estatutárias, entre outros);
- Reorganizações societárias: cisões, fusões, aquisições e incorporações;
- Participação em reuniões de sócios, assembléias, reuniões de conselhos de administração e
conselhos fiscais;
- Negociações envolvendo sócios e sociedades;
- Dissensões societárias (dissolução e liquidação de sociedades, exclusão de sócios, entre outros);
- Medidas urgentes em Direito Societário (suspensão de assembléias e deliberações, execução
específica de acordos de quotistas e acionistas, entre outros);
- Prevenção de responsabilidade das sociedades e de seus administradores;
- Extinção de sociedades;
- Elaboração e implementação de práticas de governança corporativa e protocolo familiar.
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