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O escritório MCK se reconhece como full service não apenas porque oferece serviços em todas as áreas do Direito para 
empresas, mas porque elas se comunicam. Essa interdisciplinaridade permite atuar em demandas cíveis complexas, 
agregando conhecimento de diversas áreas e profissionais. O resultado é que nosso departamento Cível se subdivide nas 
seguintes áreas: 

Societário

Contratual

Consumidor

Recuperação de Empresas e Falência

Fusões Aquisições

Propriedade Intelectual

DEPARTAMENTO CÍVEL



O que será feito pelo 
Departamento:

Desenvolvimento de projetos de reestruturação societária em geral 

e planejamento sucessório; 

Constituição de Sociedades em geral;

Elaboração e adequação de estatutos e contratos sociais de 

sociedades em geral;

Assessoria em processos de dissolução total e parcial de sociedade, 

exclusão de sócios, prestação de contas, exclusão de administrador 

e outros;

Diagnóstico de riscos contratuais nas empresas;

Análise e elaboração de contratos, protocolos de intenções, 

memorando de entendimentos;

Consultivo cível (Pareceres, Respostas a Consultas, etc.);

Responsabilidade civil – Indenização por danos patrimoniais e 

morais;

Assessoria e consultoria a condomínios;

Assessoria e consultoria em matérias de relações de consumo;

Contencioso cível em geral. 



COMO O DEPARTAMENTO CÍVEL ATUA?
Este departamento do MCK presta assistência a empresas em âmbito Cível e Gestão Empresarial, tanto na 
seara contenciosa, quanto na consultiva/preventiva, orientando quanto à correta aplicação da legislação.

A elaboração de estratégia processual realizada individualizada para cada ação pela Equipe do Cível é um 
diferencial, trazendo grandes e positivos benefícios aos clientes, notadamente porque desta forma é possível 
verificar os pontos focais que estão subsidiando e aumentando o passivo na empresa.

De igual forma, conseguimos atuar igualmente de forma preventiva junto às empresas, trazendo aos seus 
assessorados muitos benefícios, tais como redução de custos, aumento da lucratividade e segurança jurídica.



DENTRO DO DEPARTAMENTO CÍVEL, 
TEMOS OUTRAS QUESTÕES IMPORTANTES, COMO:

Assessoria jurídica em negócios, Licitações, contratos administrativos, bem como atuação em processos de 
improbidade administrativa, crimes contra os entes públicos (pessoas físicas e jurídicas) e defesas junto aos tribunais 
de contas.

Nossos serviços abrangem, também, a assessoria jurídica e o acompanhamento em órgãos públicos, análise de 
questões jurídicas em projetos de infraestrutura e financiamentos. 

Nossa equipe possui experiência no desenvolvimento de soluções regulatórias na seara administrativa e judicial em 
vários setores estratégicos da economia, regulação de Planos de Saúde, Direito da Concorrência e processos junto a 
Conselhos Administrativos, Ações Civis Públicas, Ações Populares entre outras.
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