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Está no celular?

Ative a rotação de tela

para visualizar melhor.

Bem-vindos 
à assessoria 
jurídica 
empresarial
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O QUE É ASSESSORIA JURÍDICA 
EMPRESARIAL?

Na atual conjuntura econômica, o crescimento 

de uma empresa, ao menos no que se refere à 

sua administração, condiciona-se à observância 

de um ideal: PLANEJAMENTO. 

O empresário moderno só consegue desenvolver 

sua empresa se toma suas decisões 

antecipadamente sobre o que deve ser feito, ou 

seja, antecipa os riscos para equalizar a melhor 

decisão a ser tomada.

O mercado atual não perdoa os empresários 

que não antevêem os riscos de sua atividade 

econômica para tomarem as decisões mais 

adequadas ao desenvolvimento da empresa.

Essa é a real função da Assessoria Jurídica: 

Antever riscos, eliminar passivos, identificar 

oportunidades, participar do cotidiano da 

empresa e do empresário, administrar e buscar 

o êxito nas demandas judiciais.
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Propósito 
MCK

MISSÃO VISÃO VALORES

Propiciar desenvolvimento econômico 

para os clientes e a comunidade, 

através de soluções jurídicas eficientes 

e geradoras de redução de custos, 

aumento de lucratividade e segurança 

jurídica.

Ser o maior Escritório de Advocacia 

full service do Sul de Minas, mudando 

a visão das pessoas sobre o Direito, 

aplicando a legislação a seu favor!

Acreditamos no mérito do trabalho. Na 

obtenção de resultados, com ética e 

lealdade ao projeto. Assumimos nossas 

responsabilidades e  partimos para a 

ação com o mínimo necessário para 

gerar valor.

“Melhorar a eficiência de empresas e 
empresários com soluções jurídicas 
inteligentes, promovendo desenvolvimento 
econômico.”
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O que o 
mercado 
oferece?
Os modelos de assessoria jurídica para empresas 

são muito arcaicos. Os mais comuns são:

Advogado de Confiança 

Embora muito próximo do empresário, não 

possui conhecimento especializado em todas 

as matérias de direito voltadas para empresa, 

não faz preventivo e acaba sendo muito caro 

pelo que entrega.

Jurídico Interno
O jurídico interno, no caso de empresas maiores, 

se revela até como um benefício, pois são a 

interface com a assessoria externa. Porém, se 

houver somente o interno, essa modalidade é 

economicamente inviável, vez que, para se ter 

toda a eficiência de uma assessoria externa 

especializada, a empresa/empresário teria de 

contratar ao menos um especialista em cada 

área, além de suportar as regras impostas pela 

Ordem dos Advogados do Brasil, tais como 

salário base (elevado), jornada de trabalho 

(reduzido), dentre outros.

Escritórios Especializados
Neste modelo a empresa/empresário faz 

contratos com diversos especialistas ou 

escritório especializados em cada área 

(butiques). A desvantagem é a descentralização 

e falta de comunicação entre as diversas áreas, 

principalmente o entendimento difuso da situação 

da empresa. É comumente o sistema mais caro, 

pois o advogado/escritório especializado cobra 

pela sua alta especialização.

O “Escritório da Capital” 

Muitas vezes é comum que a empresa/empresário 

busque por bancas famosas em capitais do país. 

Como não conhecem como funciona a logística, 

acabam arcando com diversos custos adicionais 

sem se dar conta, vez que sempre haverá grandes 

(e frequentes) deslocamentos e subcontratação 

de advogados que não tem apego à empresa ou 

a causa (advogados correspondentes), trazendo 

resultados negativos nas demandas judiciais. 
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O que o 
MCK
oferece?

Trabalhamos com advocacia de partido na 

modalidade full service que consiste em prestar 

Assessoria Jurídica Empresarial, mediante o 

pagamento de um valor fixo mensal, englobando 

todas as áreas do direito divididos por 

departamentos, sempre que possam precisar 

de um suporte e auxílio jurídico. Possuímos um 

processo operacional que conduz e orienta a 

empresa/empresário no estudo jurídico. Para 

tanto, atuamos em três frentes:

(Duo diligence) Auditoria
Conhecimento da rotina da sua empresa, 

seus objetivos a curto, médio e longo prazo. 

Nesta frente, é realizado um diagnóstico por 

cada departamento e emitido um relatório 

identificando contingências a serem realizadas 

e oportunidades para serem aproveitadas, além 

da implementação de soluções que garantem 

melhor segurança jurídica. 

Consultoria
Participação no cotidiano da empresa, 

conhecendo sua rotina. Nesta frente sanamos 

dúvidas diárias dos setores da empresa, 

analisamos e criamos documentos, participamos 

de reuniões e auxiliamos nas decisões. É feito 

todo um acompanhamento jurídico de cada 

etapa e processo da empresa.

Contencioso
Atuação, administração e defesa de todo e 

qualquer processo administrativo ou judicial, 

existente ou que venham a se formar na vigência 

do contrato, como autor ou réu, independente 

da quantidade de casos ou complexidade da 

demanda que a empresa vier a sofrer.
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Áreas de 
atuação
Em nosso processo interno, para maior 

eficiência dos trabalhos de Assessoria Jurídica, 

dividimos nosso corpo de mais de 20 advogados 

em equipes. Essas equipes constituem o que 

chamamos de Departamentos. 

Cada Departamento executa seu trabalho 

de forma independente, mas conjunta e 

colaborativamente com os demais, obedecendo 

diretrizes gerais e processos internos do 

escritório.

Confira todos nossos serviços em nosso site.

Cada departamento executa de forma autônoma os trabalhos de 

auditoria, consultoria e administração do contencioso.

 _ Acompanhamento de 

licenciamento ambiental

 _ Defesa e recurso administrativo

 _ Acompanhamento de TAC

 _ Defesa em ação civil pública

 _ Assessoria ambiental 

preventiva

 _ Cobranças

 _ Notificações extrajudiciais

 _ Contencioso (Ações de 

cobrança, execuções e 

monitorias)

 _ Negociações

 _ Estruturação para minimização 

da inadimplência

DIREITO 
AMBIENTAL

COBRANÇAS 
E EXECUÇÕES 

 _ Planejamento tributário

 _ Consultoria tributária 

permanente

 _ Reorganização e compensação 

de crédito tributário

 _ Defesa em atuações 

administrativas

 _ Defesa em execuções fiscais

 _ Revisão de tributos

DIREITO 
TRIBUTÁRIO

 _ Perícias

 _ Cálculos trabalhistas

 _ Contrato de trabalho

 _ Negociações, mediação e 

acordos

 _ Auditoria

 _ Defesa de empresas em 

processos judiciais

 _ Execuções

DIREITO DO 
TRABALHO

 _ Societário

 _ Recuperação de empresas e 

falência

 _ Sucessão empresarial e holding 

familiar

 _ Propriedade intelectual

 _ Constituição da empresa

 _ Contrato social e estruturação 

societária

 _ Franquias

 _ Títulos de crédito

DIREITO 
EMPRESARIAL

 _ Recuperação de ativos 

(cobrança)

 _ Contratos

 _ Família e sucessões

 _ Bancário

 _ Imobiliário

 _ Licitações

 _ Execuções

 _ Consumidor

DIREITO 
CIVIL
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Sobre o 
MCK "O problema do 

nosso cliente é 
nosso problema. 
Por isso não basta 
sermos somente 
parceiros de 
negócios, temos de 
trazer resultados!"Nosso escritório possui 11 anos de atuação na 

advocacia empresarial. Os resultados gerados 

para nossos clientes, são a consequência para 

um crescimento tão rápido em tão pouco tempo. 

Tratamos nosso escritório como uma empresa 

e por isso realizamos um rigoroso processo de 

gestão e qualidade submetendo os colaboradores 

a um exercício de liderança e pró-atividade.

EXPERIÊNCIA



Estamos com nossa sede estrategicamente 

localizada em uma das principais avenidas 

em um dos maiores centros econômicos do 

Sul de Minas. Nossa unidade consiste em um 

prédio de quatro andares com o que há de 

mais moderno e confortável para propiciar 

conforto e produtividade aos nossos clientes e 

colaboradores.

ESTRUTURA
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Não medimos esforços no investimento em 

tecnologia. Nossos processos internos são todos 

automatizados. As auditorias, as solicitações 

dos clientes e os processos judicias passam 

por um rigoroso controle digital. 

Quando uma empresa firma parceria com nosso 

escritório ele recebe um log-in e uma senha para 

acessar todas atividades que estamos fazendo 

para sua empresa. Cada solicitação recebe 

um protocolo com data, descrição do caso, 

advogado responsável, tempo para conclusão, 

além da disponibilidade dos arquivos de forma 

digital em nosso sistema. 

Da mesma forma, os processos judiciais 

quando lançados em nosso sistema, entram em 

sincronia com o tribunal correspondente sendo 

atualizado da mesma maneira. Ou seja, o cliente 

não precisa acessar o site de cada tribunal para 

consultar seus processos. Basta acessar nosso 

sistema com seu dados e acessar, além das 

tarefas e trabalhos dos advogados, os processos 

com cópia integral, documentos digitalizados, 

classificação de risco, considerações do 

advogado responsável, e diligências a serem 

realizadas.

Nada de papel – Buscamos ao máximo a 

eliminação de documentos físicos. Quando o 

cliente nos fornece documentação, o mesmo é 

digitalizado em nosso sistema e devolvido ao 

cliente em até 15 dias.

As vezes a vida do empresário se confunde 

com a própria vida! Sabedores de que algumas 

necessidades da empresa sem confundem com 

a do próprio empresário, tal como a proteção 

patrimonial e sucessão, estendemos a cobertura 

de nosso contrato às questões pessoais dos 

sócios e seus familiares*. Com isso questões 

jurídicas simples, como uma multa de trânsito 

ou as mais complexas como a criação de uma 

holding serão feitas por nosso escritório. 

TECNOLOGIA

PROTEÇÃO FAMILIAR
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O mundo mudou, as pessoas mudaram e mudam 

o tempo todo! Nós vamos mudar a forma como 

se presta serviços jurídicos e como a sociedade 

enxerga o advogado!

As empresas hoje crescem exponencialmente 

por terem uma Assessoria Jurídica Empresarial 

eficiente. Num mercado tão competitivo e com 

cada vez mais players, aquele que não fizerem 

este investimento está fadado a correr o risco 

da ruina, ser mediano em seu market share e 

não alavancar todo seu potencial.

Você está diante de uma grande ferramenta de 

sucesso! Venha conosco, vamos ser parceiros 

de negócios e alcançarmos juntos o sucesso!

Rompa limites, 
abra a mente 
para o novo!



PÁG  12

Av. Vicente Simões, 955

CEP 37553-465

Pouso Alegre/MG

(35) 3425-4049

Praça Francisco Escobar, 58

CEP 37701-027

Poços de Caldas/MG

(35) 3713-2036

OAB/MG 4.108

CNPJ 18.650.139/0001-46 

www.mckadvogados.adv.br

https://mckadvogados.adv.br/
https://www.facebook.com/mckadvogados/
https://www.linkedin.com/company/mckadvogados/?originalSubdomain=br
https://www.youtube.com/channel/UCzWjKFSOaw9xRmS6lgtyd2w
https://www.instagram.com/mck_advogados/
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