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
REGULATÓRIO
• Assessoria, consultoria e defesas no âmbito dos processos administrativos em trâmite perante as agências
reguladoras, de natureza estadual ou federal;
• Defesas judiciais em relação aos atos sancionatórios
de Agências Reguladoras;
• Assessoria nos requerimentos de reajustes de tarifas,
preços e revisões de contratos de concessão ou permissão;
• Assessoria na negociação e elaboração de contratos
relacionados a obras e serviços de infraestrutura;
• Consultas e defesas perante o Conselho Administrativo
de Defesa Econômica - CADE;
• Atuação perante os órgãos da Administração Direta e
Indireta da União, Estados, DF e Municípios, relacionados a gestão de serviços públicos delegados à iniciativa privada;
• Assessoria na observância à Lei Anticorrupção.
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