Contencioso
cível e comercial

Introdução
O Contencioso Cível e Comercial abrange uma área extensa do Direito, englobando demandas do Direito Civil e Processual Civil, Administrativo e Comercial em questões litigiosas, com a finalidade de coordenar, regular, resguardar,
defender e tutelar os interesses privados de ordem moral e
patrimonial sob o escudo jurídico.
O LJD trabalha estrategicamente na defesa dos direitos e
interesses de seus clientes em processos especiais e de
alta complexidade, com dedicação exclusiva de profissionais especializados na resolução de demandas, atuando de
forma personalizada do início ao fim do processo.
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Saiba mais
sobre nossos serviços
A multidisciplinaridade do escritório permite intervir em
questões complexas, com equipes dedicadas e experientes
nas áreas negociais de seus clientes e em diversos setores
da economia. Atua na área consultiva e na área contenciosa administrativa e judicial, sempre com foco no fornecimento de informações gerenciais e estruturadas, essenciais à identificação de passivos ou desconformidades de
seus clientes.
Entre as atividades do escritório estão a análise de riscos
em demandas contingenciadas, recuperação de crédito,
ações executivas e monitórias, responsabilidade civil de
distribuidores, fornecedores, fabricantes e demais atos englobados nas áreas cível e comercial.
Preza pelo atendimento rápido e eficaz tanto na fase pré-litigiosa quanto em litígios, incluindo a definição da melhor estratégia processual, negociação e mediação. Todo
o trabalho é realizado com planejamento estratégico que
contempla prevenção de litígios, assessoria jurídica e solução nas demandas levadas à esfera judicial.
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Principais
atividades nesta
área

• Recuperação de crédito, com desenvolvimento de plano e estratégia para a solvência do crédito por meio de
ação de recuperação de crédito; apresentação de plano
de recuperação judicial e de quadro de credores, habilitação de crédito em processos judiciais; ações executivas e monitórias;
• Constituição e liberação de garantias (ações declaratórias, ação de adjudicação compulsória etc);
• Atuação na esfera administrativa e judicial em mercados
regulados;
• Responsabilidade civil de distribuidores, fornecedores e
fabricantes por meio de ações declaratórias de inexigibilidade de débito, ações rescisórias de contratos consumeristas, ações indenizatórias;
• Direito das obrigações quanto à validade de negócios
jurídicos, bem como cumprimento de obrigações, por
exemplo, ações de obrigação de fazer, obrigação de dar,
obrigação de entregar dinheiro ou coisa móvel ou imóvel;
• Direito de propriedade e posse, envolvendo ações possessórias, petitórias/reivindicatórias, usucapião;
• Interpretação de contratos para prevenção de potenciais demandas.
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