O ESCRITÓRIO
Histó r i a d o Escr itó r i o
A Monteiro, Neves & Vilela Advogados é resultado da fusão dos escritórios Monteiro & Neves Advogados e Vilela Advogados ocorrida no ano
de 2011 e que fora motivada pela sinergia existente entre aquelas então
duas bancas de advocacia, as quais em suas respectivas áreas de atuação
que registravam contínuo crescimento no mercado brasileiro da advocacia
empresarial, segmento que atuavam com destaque. A consolidação e expansão de nossas atividades têm relação direta com os constantes investimentos realizados em treinamento, infra-estrutura, contratação de profissionais qualificados e ampliação de nossas bases geográficas de atendimento.
Nossas instalações estão entre as mais modernas do País, reunindo os
melhores recursos tecnológicos disponíveis e todo o aparato operacional
necessário para a gestão dos projetos de nossos clientes.
Internacionalmente, temos relacionamentos sólidos com escritórios nas
principais capitais, o que nos possibilita garantir representação da melhor
qualidade para nossos clientes.
A atividade econômica tem desdobramentos em todas as áreas do Direito e impõe desafios complexos para os líderes das organizações. Em
razão disso, a missão de agregar valor ao negócio e qualidade aos clientes
só pode ser executada com eficiência se vier acompanhada de estratégias
legais precisas e de adequada exposição aos riscos jurídicos.
Nosso escritório está estruturado para atender plenamente a esta demanda corporativa. Atuamos em todas as frentes que interferem no desem-

penho das empresas, garantindo segurança ao processo de gestão.
Uma equipe de sócios e advogados altamente especializados coloca
integralmente a serviço de nossos clientes o conhecimento técnico e da
legislação. O posicionamento orientado para resultados tem nos levado a
assumir o planejamento e a representação legal de algumas das mais importantes instituições e grupos privados em atividade no país.
A confiança depositada na qualidade de nossos serviços tem sido retribuída com a busca permanente de soluções jurídicas inovadoras para o enfrentamento dos desafios impostos pela dinâmica da atividade empresarial.

Missão, Visão e Valores
Missão:
Atender os nossos clientes em todas as áreas do Direito que atuamos, com
ética, eficiência e responsabilidade, ir além das expectativas de nossos
clientes, fazendo com que fiquem satisfeitos com nossos serviços e consigam alcançar seus objetivos.
Visão:
Ser referência entre os escritórios de advocacia mais conceituados e admirados do Brasil, buscando aprimoramento contínuo e prestando serviços
jurídicos com excelência em perfeita integração com os clientes.
Valores:
Ética

Lealdade

Comprometimento

Atitude Profissional

Bom Ambiente de Trabalho

DIFERENCIAIS DO
ESCRITÓRIO
• Especialização: A Monteiro & Neves Advogados atua desde 2001
na prestação de serviços jurídicos a empresas, com profissionais
especializados nas áreas de concentração de Direito Tributário;
Empresarial; Trabalhista; Cível e Contencioso.
• Atendimento Personalizado: A atuação diferenciada dos advogados
da Monteiro & Neves Advogados busca estabelecer um bom relacionamento com seus clientes, procurando entender seu negócio
e expectativas, para que possa atingir suas necessidades de modo
personalizado e eficiente. Para facilitar o atendimento, o escritório
conta com um departamento de atendimento ao cliente, tendo assim acesso rápido as informações pertinentes.
• Resultados: Acreditamos que o melhor resultado só é atingido com
a união de competências, sendo indispensável a capacidade de
oferecer um alto desempenho aos clientes através dos serviços
prestados.
• Antecipação: Sabemos a importância de uma informação precisa
e atual na hora certa com a realização de um trabalho institucional constante. Isso é feito por meio de informativos mensais com
as principais atualidades do mundo jurídico, ou seja o cliente esta
constantemente atualizado com informações jurídicas.

ÁREAS DE
ATUAÇÃO
 Arbitragem
 Contencioso
 Direito Administrativo
 Direito Ambiental
 Direito do Consumidor
 Direito Penal Empresarial
 Direito Societário
 Direito do Mercado de Capitais e Bancário
 Negócios Imobiliários
 Família, Sucessório e Planejamento Patrimonial
 Propriedade Intelectual
 Reestruturação e Recuperação de empresas
 Tecnologia da Informação
 Trabalhista e Previdenciário
 Tributário
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