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advogados e consultores legais

apresentação para negócios jurídicos

Direito imobiliário,
civil e consumidor,
inclusive planos
de saúde.

Soluções abrangentes
Em atividade desde 1983, especializado na proteção de pessoas
físicas e jurídicas em ampla gama de serviços relacionados ao
Direito Civil e suas ramificações.
Atuamos na área de assessoria bancária e empresarial, com
foco especial na recuperação de créditos oriundos de
operações financeiras.

Recuperação de crédito
O dinamismo das operações bancárias e o estímulo à
concessão de crédito para a aquisição de bens
duráveis, tanto no segmento imobiliário, como no
setor maquinário industrial, bem como automotivo
leve e pesado, seja mediante extensão de crédito a
construtoras, concessionários e fabricantes, seja ao
consumidor final, ensejaram a criação pelo
escritório, da infraestrutura necessária para permitir
a prestação de serviços de qualidade e na medida
das necessidades de nossos clientes.

Cobrança de
pendências imobiliárias
Realizamos os seguintes serviços dentre outros:
recuperação de crédito decorrente de coisa imóvel, hipoteca,
penhor e alienação fiduciária;
serviços técnicos especializados de cobrança e recuperação
de crédito nas esferas administrativa (extrajudicial) e
Carteiras comerciais, financeiras e de crédito
imobiliário, com objetivo de potencializar a
recuperação do crédito e reduzir a base de
inadimplência em conjunto com a
Incorporadora/Construtora ou empresa
detentora da carteira de recebíveis.

judicial, oriundos de Licitação;
cancelamento de contratos com fornecedores que possam
atrasar o cronograma da obra;
arrependimento e inadimplência dos compradores finais;
atrasos na prestação de serviços ou entrega de insumos
necessários para as obras;
pedidos de reparação e compensação de danos materiais.

Outras áreas de atuação
Assessoria na área empresarial em assuntos que envolvem relacionamento entre
fabricantes e distribuidores de veículos automotores, abrangendo solução de conflitos
oriundos de contratos de concessão comercial e sua rescisão, formalização de acordos
entre fabricantes e respectiva associação representativa da marca.
Contencioso administrativo e judicial em todos os níveis; defesa
em processos administrativos e judiciais oriundos de contratos
em especial daqueles celebrados por instituições financeiras.
Cobrança decorrente de processos licitatórios como o
programa Caminho da Escola e Programa Nacional de
Alimentação Escolar entre outros realizados por meio de
licitação em todas as esferas do governo.
Assessoria na elaboração, análise e negociação de contratos e
de convenções com associações de distribuidores do setor
automotivo, assegurando participação ativa em reuniões de
negócios envolvendo assuntos de interesse de seus clientes.

Objetivo e Missão
Nosso objetivo é prestar serviços
jurídicos de qualidade, atuando para a
solução de pendências no âmbito cível
e comercial, abrangendo as áreas
consultiva e contenciosa, sempre com
atendimento eficiente e responsável.

Nossa missão é atender com
celeridade, competência,
transparência e confidencialidade as
necessidades jurídicas de nossos
clientes, pautando nossas ações pela
ética e individualidade.
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