CONTRATOS E
AQUISIÇÕES
Por sua natureza, os Contratos não têm apenas a função
de formalizar negócios, mas de mitigar riscos e dar
segurança jurídica às partes contratantes. Nesse aspecto,
considerando a complexidade dos negócios jurídicos
e seu impacto na vida das empresas, a MoselloLima
Advocacia dispõe de uma equipe experiente e
permanentemente atualizada, pronta para apoiar nossos
clientes na estruturação e negociação de seus mais
importantes contratos.

Conhecer como os nossos clientes operam e identificar
seus desafios nos permite encontrar soluções contratuais
e comerciais que se adequem à suas necessidades e com
a agilidade que lhe garanta sempre a realização de um
bom negócio.
Nossa expertise é elaborar instrumentos específicos,
equilibrados e claros, que reduzam as chances de
conflitos e de exposição a riscos, razão pela qual atuamos
em conjunto com equipes multidisciplinares das áreas de
contrato, comercial, tributária, dentre outras.
A MoselloLima Advocacia possui equipe estruturada para
atuar em fusões e aquisições – M&A de empresas dos
mais variados portes e ramos da atividade econômica,
tanto em operações de companhias abertas como
fechadas, bem como prestamos assessoria nos mais
variados temas societários e comerciais.

» Elaboração de contratos para todos os tipos
de negócios jurídicos, dentre os quais fusão e
aquisição de empresas;

NOSSO
ATENDIMENTO
COMPREENDE

» Elaboração e revisão de contratos de compra
e venda de imóveis urbanos e rurais, logística,
construção, agenciamento, franquia, prestação
de serviços, locação, acordos, dentre outros;
» Estruturação, negociação, elaboração e revisão
de contratos de arrendamento, fomento e
compra e venda de ativos florestais;
» Assessoria integral pré-contratual com análise
documental, avaliação de viabilidade do ponto
de vista econômico e tributário;
» Assessoria permanente pós-contratual como,
por exemplo, no gerenciamento de contratos,
aditivos e rescisões.
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