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 Prefácio:       É com enorme satisfação que apresentamos o presente material elencando os principais serviços de consultoria e assessoria jurídica prestados pela TORRES & TAMBOR ADVOGADOS.  Esse polígrafo respeita as normas éticas da OAB e é dirigido apenas para os as pessoas que efetivamente clicaram em “Saiba Mais” quando visitaram o website da Torres & Tambor Advogados. Ao clicar em “Saiba Mais”, é notório que a pessoa efetivamente se interessou em ter mais informação sobre os serviços que oferecemos. O material tem o condão de facilitar o acesso e entendimento de como o nosso escritório pode auxiliar as Pessoas Físicas e Jurídicas a ter uma maior eficácia e segurança jurídica nas operações da sua vida cotidiana e de seus negócios.  Confira abaixo a apresentação do escritório, bem como os serviços que realizamos, segregados por duas grandes etapas:  1- Para Você e sua Família 2- Para os seus Negócios 
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 SOBRE O ESCRITÓRIO:    

  TORRES & TAMBOR ADVOGADOS é um escritório de advocacia com uma visão eficaz e moderna, que tem como principal meta ser parceiro da vida e dos negócios dos nossos clientes.  Trabalhamos com um conceito boutique, atuando artesanalmente em cada trabalho, com uma equipe dinâmica, especializada e constantemente desafiada nos ramos do direito em que se especializou ao longo de anos de experiência. Outrossim, nas áreas que não somos especializados, preferimos indicar para parceiros da nossa confiança. Assim, nossos clientes terão certeza de que quando nossa equipe aceitar patrocinar o serviço, poderão esperar um ótimo padrão de qualidade.  O escritório está sediado em Campinas-SP, que é uma das maiores regiões financeiras do Brasil. Todavia, cabe dizer que a nossa atuação abrange todo o Brasil, principalmente por estarmos em um polo bastante vascularizado em termos de rodovias e aeroportos importantíssimos à circulação de pessoas e mercadorias.  Visando garantir uma consultoria e assessoria com agilidade e segurança aos clientes, Torres & Tambor Advogados é dona de uma rede de correspondentes nas principais cidades  do Brasil e do Mercosul, atuando também na advocacia de apoio.  A nossa missão é impactar positivamente na vida dos nossos clientes, de maneira intensa e perpétua.  Para nós, o maior sinônimo de sucesso é receber indicações de clientes satisfeitos.  Podemos dizer categoricamente que é sempre um prazer atuar com dedicação e afinco nas causas em que somos contratados. Somos sempre gratos aos nossos clientes pela confiança depositada. Até porque, nós amamos o que fazemos!      
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    Escopo do Trabalho - Torres & Tambor Advogados   Passamos a tecer de forma resumida e direta as principais atuações, respeitando a ordem mencionada anteriormente, qual seja:   1- Para Você e sua Família  2-   Para os seus Negócios   Dessa forma, confira abaixo as nossas atividades principais para Pessoas Físicas:   1- Para você e sua Família (Pessoas Físicas): 
 Tanto no campo da consultoria (consultas, negociação e prevenção), quanto na área contenciosa (ações/medidas administrativas ou judiciais), os serviços que prestamos para Pessoas Físicas são conhecidos em sua maioria pela população em geral (como por exemplo divórcio, inventário e consumidor), mas o que muitas pessoas não sabem é que também existem casos do dia-a-dia que as pessoas não percebem que podem ter um respaldo jurídico e acabam correndo riscos em negociações e operações no dia a dia (ao exemplo disso, podemos citar uma consultoria prévia à compra de um imóvel, cujos riscos são imensos – como o imóvel estar em um inventário, ter um inquilino indesejado, ter sido vendido no mesmo dia para outra pessoa, estar sem habite-se ou até estar eventualmente penhorado).  Todavia, dado ao enorme leque de possibilidades, elencaremos de forma genérica aqueles que consideramos nesse momento como principais. São eles:   Partilha de Bens (Divórcio, Inventário/Heranças) Em ambos é obrigatória a presença de um advogado, mesmo amigável em cartório);   Planejamento Sucessório Planejar o futuro da geração causa enorme economia (tanto financeira, quanto tributária) para toda a família, principalmente quando envolvem imóveis ou empresas. Esse trabalho, além de 
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gerar economia imediata e futura, também harmoniza a divisão patrimonial e previne brigas familiares;   Direito Imobiliário É fato que os valores envolvendo transações de imóveis são consideráveis. Também é sabido que os riscos em negociar em um país como o Brasil também são grandes. Levando em consideração que muitas das vezes, as somas em dinheiro para comprar um terreno ou uma casa representam uma vida inteira de trabalho, visando proteger os nossos clientes antes de uma compra mal sucedida, nosso escritório criou uma análise prévia imobiliária, que auxilia o cliente em todos os aspectos das operações envolvendo imóveis, do início da negociação, até o final. Além desse serviço, também auxiliamos em várias outras questões, como:  
 Atraso das Obras; 
 Distrato; 
 Regularização imobiliária; 
 Condomínios; 
 Diferenças de metragem; 
 Usucapião;  Contratos imobiliários;  Arrendamentos;  Loteamentos;  Incorporações, etc     Direito do Trabalho A lei trabalhista vem passando por importantes alterações. A vivência e o conhecimento nas relações trabalhistas andam de mãos dadas com a constante atualização da nossa equipe. Isso certamente gera uma segurança jurídica ímpar aos nossos clientes. Nossa atuação para as Pessoas Físicas é completa até o final dos processos, principalmente focada nas ações judiciais específicas visando devolver os direitos trabalhistas suprimidos dos trabalhadores de diversos setores, sempre de acordo com a legislação e a prática trabalhista. 

  Direito do Consumidor e Bancário As relações consumeristas são as mais comuns na vida das pessoas. Nossa equipe está preparada e atua veementemente na responsabilidade pelo fato e pelo vício de produtos e serviços. Diversas condições como publicidade enganosa, cobranças indevidas ou abusivas, cancelamento de voos, contratos com cláusulas maliciosas, cadastros indevidos de consumidores aos bancos de dados dos órgãos de restrição ao crédito (Serasa e SPC) são 
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apenas exemplos. Atuamos tanto preventivamente, dando consultas, quanto processualmente nos tribunais, sempre seguindo o CDC e as melhores práticas consumeristas. 
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