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Portfólio de Serviços



O CLM advogados é um escritório multidisciplinar,
que preza pela qualidade dos serviços jurídicos
prestados.

Contamos com uma equipe de profissionais
com amplo conhecimento e experiência para
atender nossos clientes de forma personalizada,
contemplando as diversas áreas do Direito. 

Praticamos a lei com vocação e paixão
pela profissão para responder com
excelência à confiança depositada
em nós pelos nossos clientes.

Sobre nós



Assessoramos a sua empresa
em todas as suas negociações
de rotina, podendo ser estas
com fornecedores,
prestadores ou clientes, tanto
na esfera judicial quanto
extrajudicial, através dos
seguintes serviços:

Direito do
Consumidor
para Empresas

1. Assessoria de negociações;

2. Elaboração de propostas e
formalização de acordo;

3. Representação em
demandas judiciais;



Direito
da Saúde
Prestamos consultoria e assessoria a
todos os atores da saúde, sendo eles
profissionais do setor, Operadoras de
Saúde, Prestadores ou Pacientes,
através das seguintes atividades:

1. Assessoria de consultórios,    
 clínicas, hospitais e laboratórios
para adequação do ambiente e 
 do atendimento ao paciente      
 conforme normas técnicas;          

3. Treinamento de equipes atuantes
no setor da saúde com foco na        
 prevenção de riscos jurídicos;           

2. Elaboração de contratos  
e termos de consentimento;

4. Consultoria de implantação 
e adequação de atendimentos
remotos (Telemedicina);           

5. Representação em demandas
de operadoras de saúde;             

6. Cobrança extrajudicial e judicial de
recebíveis, entre eles OPME (Órteses,
Próteses e Materiais Especiais).           



Direito
Civil

Atuamos também no âmbito do Direito Civil,
trabalhando em diversas esferas, como:

1. Elaboração e revisão contratual;

2. Acordo e negociações extrajudiciais;

3. Representação em demandas judiciais;

4. Assessoria e consultoria para prevenção de riscos jurídicos.



Nosso escritório presta um serviço
altamente personalizado. Estamos sempre
atentos às necessidades da sua empresa,
nos adaptando às demandas e mudanças
que venham a surgir ao longo do
desenvolvimento e crescimento do seu
negócio.

Sabemos que as atividades do seu dia-a-dia
podem trazer incertezas e inseguranças e
buscamos minimizá-las, trabalhando na
construção de um ambiente mais seguro
para você e seus clientes, com foco na
prevenção de riscos jurídicos.

Nosso Diferencial



Sócias
Proprietárias

Camila Miranda
OAB/RJ 217.816    
   

Ciane Lacerda
OAB/RJ 219.463 
                                 Graduada em direito pela Universidade Estácio
de Sá, pós-graduada em Gestão Fiscal pela     
 Universidade Estácio de Sá e com                      
 especialização em Biodireito e Compliance
em Saúde.                                

Graduada em Direito pela Universidade
Estácio de Sá, pós-graduada em           
 Processo Civil pelo Ibmec e com           
 especialização em Biodireito.                  



Contato

E-mail:
contato@clmadvogados.com

Telefones:
(21) 99218-2543
(21) 99845-4560

Endereço:
Avenida Sérgio Buarque de Holanda, 605
Bloco Europe | Sala 326

www.clmadvogados.com


