
Somos um escritório focado no 
direito empresarial, destacan-
do-se nas áreas Cível, Recupe-
ração de Crédito, Trabalhista, 
Consumidor, Administrativo, 
Societário e Contratos, pres-
tando serviços de natureza 
contenciosa e consultiva, com 
o objetivo de oferecer um aten-
dimento completo aos clientes.

MOLDADO AOS 
NOSSOS CLIENTES
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•  Arbitragem e Mediação
•  Consumidor
•  Contencioso
•  Contratos
•  Direito Administrativo, Público e 
    Regulatório
•  Direito Bancário e Financeiro
•  Direito Constitucional
•  Energia Elétrica
•  Direito de Família e Sucessões
•  Imobiliário
•  Recuperação de Crédito, Falências e  
   Recuperações Judiciais
•  Seguros e Resseguros
•  Societário
•  Trabalhista e Sindical
•  Tributário

•  Agroindústria    
•  Comunicação
•  Construção Civil e Incorporação  
•  E-commerce
•  Educação      
•  Energia Elétrica
•  Indústria de Alimentos    
•  Indústria de Gases
•  Indústria de Pneus    
•  Indústria de Vidros
•  Instituições Financeiras    
•  Seguradoras e Resseguradoras
•  Setor Automotivo    
•  Tecnologia
•  Varejo

Áreas
Setores

Nossa atuação especializada permite, de 
maneira coordenada e integrada, repre-
sentar grandes companhias nacionais e 
multinacionais dos mais variados setores 
da economia, tais como: bancário e finan-
ceiro, varejo, industrial, serviços, energia 
elétrica, gás, construção, imobiliário, con-
cessões públicas, tecnologia da informa-
ção e entretenimento.

Com mais de 200 colaboradores estrate-
gicamente alocados em quatro unidades, 
além de correspondentes por todo o Bra-
sil, prestamos assessoria com abrangên-
cia nacional direcionada a clientes e par-
ceiros, por meio do envolvimento direto 
de sócios e equipes altamente especiali-
zadas, estabelecendo uma relação ética, 
duradoura e de mútua confiança.



BRASÍLIA 
(61) 3247-3501
SHS Quadra 6, Conjunto A Bloco A - Sl. 603
CEP 70316-000

RIBEIRÃO PRETO 
(16) 3975-9100
Rua Bernardino de Campos, 1001
10º andar – Sl. 1006
Higienópolis - CEP 14015-130

SÃO PAULO 
(11) 3018-4848
Al. Santos, 787, 7º andar
Jd. Paulistano – CEP 01419-001

CAMPINAS 
(19) 3762-1205
Av. José de Souza Campos, 243 - Sl. 31
Cambuí – CEP 13025-320


