
Direito Empresarial 

 

A banca Empresarial do escritório Campos Cidrack se destaca pela atuação dinâmica e 

inovadora, abrangendo o direito comercial e societário, focado nas práticas comerciais 

e econômicas. Abaixo listamos as matérias abrangidas por esta área do direito, entre 

outras: 

 
 Consultoria Empresarial 

- Elaboração, análise e revisão de contratos em geral (v.g. prestação de serviços, aditivos, 

mútuo, locação, contratos de confidencialidade, consultoria);  

- Legalização de estabelecimentos comercias;  

- Acompanhamento de regularidade fiscal (Federal, Estadual e Municipal);  

- Acompanhamento de processos administrativos;  

- Elaboração de atas e alterações de contrato social e contratos sociais;  

- Suporte jurídico aos departamentos da Empresa, análise de leis, pesquisas de 

jurisprudência; negociação pré e pós-contratual;  

- Recuperação de crédito com cobranças extrajudiciais e judiciais. 

 
 Compliance, Anticorrupção e Integridade Corporativa 

 
A Campos Cidrack Advocacia dispõe de uma equipe qualificada e preparada para atuar na 
área de Anticorrupção, Integridade Corporativa e Compliance. 
 
Com o advento da Lei Federal n.º 12.846/2013, conhecida como Lei Anticorrupção, as 
empresas e demais corporações passam a ser responsabilizadas objetivamente nas esferas 
administrativa e cível por atos ilícitos, caracterizados, na forma da lei, como práticas de 
corrupção. Inúmeras são as sanções trazidas pela lei, entre elas, as multas de até 20% do 
faturamento bruto ou até R$ 60 milhões, sem prejuízo da reparação integral do dano e a 
responsabilização na esfera judicial. 
 
A equipe da Campos Cidrack Advocacia orienta e assessora empresas desde a construção de 
práticas anticorrupção à definição e implementação de instrumentos eficazes de proteção da 
empresa, seus dirigentes e gestores, tudo com miras a evitar as punições impostas pela 
referida Lei. 
 
Na área de Anticorrupção, Integridade Corporativa e Compliance, a Campos Cidrack 
Advocacia presta os seguintes serviços, dentre outros: 
 
· Avaliação de riscos corporativos com base no tipo de atividade da companhia; 
· Desenvolvimento de Programas de Ética, Compliance e Anticorrupção; 
· Recomendação de práticas de Governança Corporativa, de estrutura do Programa de 
Compliance e de medidas para assegurar o envolvimento da alta administração e o 
desenvolvimento de uma cultura de compliance; 
. Desenvolvimento de instrumentos de proteção da empresa, seus dirigentes e executivos; 
· Revisão de contratos para garantir aderência a práticas de ética, compliance e 
anticorrupção; 
· Treinamento adaptado aos diversos níveis hierárquicos da empresa e áreas de risco; 



· Inventário e análise de políticas e procedimentos de compliance, com recomendações de 
melhorias; 
· Due Diligence para avaliação da qualificação, reputação e idoneidade dos terceiros 
contratados, de parceiros em consórcios ou joint ventures ou empresas alvo em M&A; 
· Recomendações de estrutura e funcionamento do canal de comunicação (hotline/helpline), 
para reporte de suspeitas de violação a normas e políticas; 
· Assessoria na implantação de processo de apuração de incidentes e aplicação de medidas 
disciplinares e corretivas; 
· Recomendações de processos a serem auditados para avaliar eficiência do programa de 
compliance e anticorrupção e áreas de oportunidade de melhoria; 
· Avaliações periódicas da eficácia do programa de compliance do cliente, com 
recomendações de ações corretivas e melhorias. 
 

 

 
 Constituição e dissolução de sociedades 

Na esfera consultiva do direito societário, oferecemos serviços jurídicos de análise e 

elaboração de contratos sociais, estatutos e outros documentos societários, além de 

patrocinarmos os interesses dos nossos clientes em órgãos públicos, assembleias gerais 

de cotistas e acionistas, transações comerciais e em negociações voltadas para a 

transferência de ações e quotas societárias, além da atuação no planejamento e 

implementação de reorganizações societárias. 

 
 Consultoria e planejamento em Fusões, Cisões e Incorporações 

A partir da globalização da economia, cada vez mais as empresas buscam alternativas para a 

maximização de suas atividades de modo a se manterem competitivas. Reduzir o alto 

custo para a produção de bens e serviços tem se tornado a grande missão das 

companhias. 

 

Uma das saídas encontradas pelas empresas é a reorganização em novos modelos societários, 

juntando forças com as de outras empresas, desmembrando-se total ou parcialmente 

para poderem manter-se ativas, reduzindo custos e ampliando mercados, optando por 

estratégias econômicas como a cisão, a fusão e a incorporação. 

 

A Cisão e a Incorporação podem ser instrumentos jurídicos utilizados por sua empresa para 

equacionar desde os desentendimentos entre os sócios/acionistas, como obter 

vantagens fiscais ou fortalecer as empresas em face de competitividade.  

 

Para disputas judiciais sobre assuntos de natureza societária, o escritório atua na propositura e 

na defesa dos seus clientes em demandas judiciais relacionadas com a dissolução total ou 

parcial de sociedades empresárias, recuperações judiciais, falências e concordatas, ações de 

cobrança de títulos cambiais e outras inerentes à área do Direito Societário. 


