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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 Jurídicas:   2- Para os seus Negócios (Pessoas Jurídicas): 
 Gerenciamento Jurídico Empresarial  As operações das empresas necessitam de uma capacidade de (i) reduzir custos; (ii) ter mais fluência e eficiência nas operações (iii) obter maior rentabilidade com menor risco.  Dessa forma, a Torres & Tambor Advogados criou um formato para atender pequenas e médias empresas (nacionais e multinacionais) que precisam operar com lucratividade no Brasil.  1- De uma forma sistêmica, quando da atuação gerencial de empresas, a Torres & Tambor Advogados atua junto ao cliente identificando e dando foco em suas necessidades principais e mais urgentes em um primeiro plano.  2- Logo em seguida, fazemos uma due diligence (análise documental por meio de padrões que temos pré-estabelecidos), e então organizamos as questões societárias, com a criação de padrões de contratos e procedimentos para que as atividades não fiquem na “cabeça das pessoas”, mas sim em procedimentos, deixando todos (inclusive novos colaboradores) “na mesma página” para executar os trabalhos com clareza e eficiência, sem trotes e maiores dificuldades.  3- Isento de problemas e organizado internamente, nossa atuação é direcionada a buscar vantagens competitivas dentro do setor de atuação do cliente. servir de agente na integração de seus processos e competências, dentro de parâmetros legais de maneira social e ambientalmente responsável, satisfazendo os clientes segundo critérios de qualidade, segurança e eficiência máximas. 
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  Contencioso Estratégico A área contenciosa estratégica visa dar foco naquelas ações judiciais de maior importância estratégica (alta complexidade, segredos industriais,) para a empresa ou aquelas questões de maior relevância financeira para a empresa.   Direito Societário A área societária tem por objetivo planejar os objetivos principais da empresa. Aqui, é razoável realizarmos um diagnóstico da situação atual para então saber como planejar a empresa para crescer, realizar fusões ou aquisições, transformar a sociedade, realizar o planejamento sucessório, dentre outros importantes serviços, como: 
o Planejamento Societário; 
o Análise de viabilidade para Proteção Patrimonial; 
o Elaboração do contrato social e regularização da constituição de pessoa jurídica LTDA, EIRELI, S/A;  
o Elaboração das alterações contratuais (quadro societário, endereço, razão social, alteração de administração, entre outros) bem como as regularizações cadastrais junto aos órgãos públicos pertinentes; 
o Consolidação do contrato social; 
o Análise de contrato social para identificação de riscos e/ou regularização; 
o Elaboração de Atas de Assembleia Geral Ordinária e Extraordinária; 
o Elaboração de estatutos; 
o Elaboração de livros societários; 
o Transformação de sociedade; 
o Encerramento de empresa (Matriz e/ou Filiais); 
o Cancelamento de inscrições junto aos órgãos competentes (Federal, Estadual, Municipal, órgãos regulamentadores) 
o Inscrições e registros em todo território nacional   Consultoria em inovações e projetos (comerciais ou gerenciais) Respaldo jurídico sob os aspectos cível (direito empresarial), societário, trabalhista e tributário para qualificar e quantificar os riscos e planejamentos necessários para a viabilização de ideias potencialmente lucrativas para as diversas áreas das empresas dos nossos clientes.    Direito Condominial (exclusivo para condomínios) Nossa atuação em condomínios abrange desde a constituição de condomínios, como também no auxílio gerencial e principalmente preventivo. 
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   Direito Tributário Conseguir pagar todos os tributos em dia, tendo certeza de que paga exatamente o justo é um alívio. Realizamos Consultoria Tributária para operações, Análise e Revisão dos Procedimentos Fiscais, Planejamento Tributário, Parcelamentos, Contencioso e administramos eventual passivo tributário. As teses mais latentes são bastante exploradas, todavia, atuamos somente naquelas que não levem riscos para os nossos clientes. Uma delas é a da exclusão do ICMS da base de cálculo do Pis e da Cofins, que o STF autorizou em março de 2017. Consulte-nos para conversarmos sobre as demais teses de sucesso que utilizamos para as operações de nossos clientes de diversos setores.    Direito  do Trabalho  Nossa atuação no direito do trabalho, analisado pelo lado da empresa, deve estar alinhado com os documentos da Gestão de Pessoas. Nosso trabalho parte inicialmente pela organização e adequação documental em uma consultoria eficaz, completamente de acordo com a legislação. Realizamos due diligence trabalhista, atuamos com estratégias para diminuição de danos, diminuição de demandas e atuações contenciosas, inclusive nas ações especiais e de maior impacto às empresas.   Gerenciamento Jurídico Empresarial – Política de Gestão para Pequenas e Médias empresas:  Abaixo, listamos os serviços preventivos oferecidos em nosso programa, cujas fases de execução não são estáticas, mas adequadas à realidade e necessidade de cada cliente:   1ª FASE - Análise do panorama geral:   Verificação de documentos constitutivos da empresa;  Levantamento de Certidões Negativas;  Verificação de alvarás vencidos;  Verificação de alvarás a vencer;  Organização sistêmica dos contratos;  Análise de contratos de fornecedores;  Análise de contratos de clientes;  Análise de contratos de terceirizados;  Análise e revisão de contratos de empregados;  Consultoria para controle de vencimento de alvarás e contratos. 
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  2ª FASE - Contingenciamento jurídico-financeiro:   Levantamento de inadimplentes;  Análise caso a caso para levantamento das decisões para aumentar a chance de recebimentos;  Análise de processos judiciais em andamento;  Análise de processos administrativos em andamento;  Contingenciamento (aspectos quantitativos e qualitativos para provisionamento); OBS: A consultoria preventiva apresentada não ajuíza nem acompanha processos em andamento - Esse serviço é contratado à parte.   3ª FASE - Tributos:   Análise dos tributos com a contabilidade da empresa;  Análise de eventuais parcelamentos;  Análise de eventuais reduções de tributos aparentes.   4ª FASE - Política de Gestão:   Implementação de Política de Gestão adequada à necessidade da empresa;  Treinamento para análise de documentos;  Simulados;  Projetos de Gestão, abaixo relacionados:   Projeto de Gestão: 
o Projeto: GE 01 - Gestão de aspectos, impactos e Conformidades legais; 
o Projeto: GE 02 - Comunicação de SMS; 
o Projeto: GE 03 - Treinamento de SMS.   Projetos de Saúde 
o Projeto: SA 01 - Ergonomia; 
o Projeto: SA 02 - Avaliação da exposição e padronização do PPRA; 
o Projeto: SA 03 - Conservação da audição; 
o Projeto: SA 04 - Pronto atendimento a urgências e emergências em saúde; 
o Projeto: SA 05 - Promoção da atividade física; 
o Projeto: SA 06 - Promoção da alimentação saudável.   Projetos de Segurança 
o Projeto: SE 01 - Permissão para trabalho; 
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o Projeto: SE 02 - Eletricidade e Classificação de áreas; 
o Projeto: SE 03 - Sistemas pressurizados; 
o Projeto: SE 04 - Preparação e resposta a emergências; 
o Projeto: SE 05 - Trabalho em espaço confinado e altura; 
o Projeto: SE 06 - Confiabilidade e Integridade das instalações; 
o Projeto: SE 07 - Avaliação e Gestão de Riscos; 
o Projeto: SE 08 - Análise e Investigação de acidentes, incidentes e desvios; 
o Projeto: SE 09 - Vazamentos, flash e princípios de incêndios; 
o Projeto: SE 10 - Movimentação e elevação de cargas; 
o Projeto: SE 11 - Acessos, plataformas, pisos e escadas.   Projeto de Meio Ambiente 
o Projeto: MA 01 - Resíduos; 
o Projeto: MA 02 - Licenciamentos.      Esperamos sinceramente ter auxiliado com as informações.       É PROIBIDA A VENDA, CÓPIA OU DISTRIBUIÇÃO DESSE 
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