
• 001



O Escritório 

ESCOLHEMOS UM
FOCO: EMPRESASSede em 6 estados e no 

Distrito Federal

ATENDEMOS OS
MAIORES GRUPOS 

EMPRESARIAIS DO BRASIL

Trabalhamos na dissolução de fronteiras fazendo a interconexão simultânea do Direito com a Tecnologia.

Atuamos nas diversas áreas do Direito e apostamos na segmentação e personalização para prestar um serviço de
excelência aos nossos clientes.

Com foco na advocacia empresarial e em negócios inovadores, buscamos especialização constante com uma
equipe multidisciplinar e integrada, que faz do escritório uma referência no mercado.

Somos um escritório comprometido com a inovação e tecnologia. 



SISTEMAS INTERNOS 

21
anos de história

+50
advogados correspondentes
credenciados

6
escritórios

30
setores de atuação 

anos consecutivos entre os mais 
admirados da revista Análise 500

11 +200
sócios

+400
empresas atendidas

+150
clientes ativos

Quem somos

+23,000
processos sistematizados

+100,000
pastas ativas



FUNDAÇÃO

6 Advogados

ABRANGÊNCIA
INTERNACIONAL

Início da atuação 
internacional (EUA)

UNIDADES

SP, SC, DF, RJ e ES

INOVAÇÃO 
UNIDADES

Porto Alegre e Brasilia  

MARCO
+320 empresas atendidas

LATIN LAWYER

Premiado nas categorias 
“Excelente” e “Altamente 
Recomendado”

Timeline

1999

2005

2009

2017

2018

2019

2020

Entre os mais admirados da Revista Análise desde 2010



ADMINISTRATIVO

AMBIENTAL

ARBITRAGEM 
E RESOLUÇÃO 
DE CONFLITOS

BANCÁRIO E 
OPERAÇÕES 
FINANCEIRAS

CÍVEL 
CONSULTIVO

CÍVEL 
CONTENCIOSO

CONSUMIDOR

CONTRATOS 
COMERCIAIS

DUE 
DILIGENCE

ECONÔMICO 
E CONCORRENCIAL

ENERGIA, 
ÓLEO & GÁS

FUSÕES E 
AQUISIÇÕES

TURISMO

TRIBUTÁRIO

TRABALHISTA 
CONTENCIOSOTRABALHISTA 

CONSULTIVO

TERCEIRO 
SETOR

SOCIETÁRIO

SAÚDE 
E ANS

PROPRIEDADE
INTELECTUAL

PENAL 
EMPRESARIAL

MINERÁRIO

INTERNACIONAL

IMOBILIÁRIO

Áreas de atuação



Serviços jurídicos de alta qualidade com desks especializados e dedicados, alinhados com as mais avançadas ferramentas e sistemas com o objetivo de
proporcionar um atendimento totalmente customizado e maximização de resultados aos nossos clientes, tudo realizado por meio de um workflow
sistematizado e com reports em tempo real.

TIMES DEDICADOS
E ESPECIALIZADOS

SERVIÇOS JURÍDICOS 
DE ALTA QUALIDADE

Nosso CORE

FERRAMENTAS E 
SISTEMAS AVANÇADOS



1

2

3

4

DIGITAL: Monitoramento em tempo real de todo workflow 

massificado / estratégico / consultivo;

AGILIDADE: atendimento célere a todas as solicitações, com o 

objetivo de minimizar o tempo de atendimento e maximizar a 
satisfação/ resultado do cliente; 

SINERGIA: Retroalimentação visando melhoria continua nos 

processos e procedimento;

IR ALÉM: Escritório full service com departamentos multidisciplinares

Diferenciais 



1. Gerenciamento on line de todas fases do processo;

2. Integração com sistemas de captura de processos, andamentos processuais
e publicações;

3. Dashboard personalizado;

4. Rastreamento de todos as atividades sem depender de áreas diversas;

5. Automação de processos de trabalho.

Corporate Intelligence System



Possibilita compartilhar o Totem com até 12 empresasPermite a impressão do acordo ao final 
do atendimento

Resolve o problema do cliente em  até 30min
Reduz o custo com o gerenciamento de processos judiciais e 
reclamações nos Procons

Reduz o número de processos judiciais e reclamações nos 
Procons

Possibilita o contato direto, via teleconferência, 
do cliente com a empresa

Celeridade no envio de atas e 
documentos via app integrado ao 
sistema interno

Gestão da cadeia de correspondentes 
jurídicos, despachantes e serviços jurídicos. 

Os elos da cadeia de suprimento de 
logística jurídica podem executar o 
serviço jurídico ou subdelegá-lo.

A localização dos fornecedores de 
serviços jurídicos pode ser registrada 
geograficamente. 

Cada providência jurídica possui um 
canal de chat associado

Rede de conexão e contratação de serviços 
jurídicos entre escritórios, logísticas, 
correspondentes e departamentos jurídicos.

Produtos MTTECH



Clientes
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