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Tatiane Aires – Advocacia e Consultoria surgiu

com a missão de preencher as lacunas da

prestação dos serviços jurídicos, sobretudo com o

objetivo de oferecer qualidade no atendimento,

eficiência, e compromisso com o cliente.

Trazemos a atuação na advocacia, com expertise

reconhecida e especializada na Gestão de

Contratos, nas Relações de Consumo e

Concorrenciais da sua empresa. 

O compromisso desta advogada é o

aperfeiçoamento constante para poder

proporcionar a seus clientes o mais elevado nível

de prestação de serviços jurídicos, com soluções

eficientes e inovadoras, as quais listamos a seguir

O ESCRITÓRIO



Através da consultoria e da advocacia, objetivamos

permitir aos nossos clientes a execução de suas atividades

comerciais, com plena segurança, com atenção às

determinações legais, regulatórias, e nos contratos. 

  Ainda, com adoção de procedimentos adequados,

viabilizamos  eficiência em atendimento às exigências do

Poder Público, potencialização de resultados e diferencial

competitivo.

 

NOSSA RAZÃO

É prestar serviços de alta qualidade, com ética

e eficiência, para, assim, atender às necessidades dos

clientes.

NOSSA VISÃO

Ser um escritório de referência, com soluções inovadoras

e eficientes, quer judicial ou administrativamente.

NOSSOS PILARES

São os nossos valores: Ética, Eficiência e Foco na 

necessidade do Cliente.

 

QUEM SOMOS?

“Não existe sorte. O que você chama de sorte, são os cuidados

com o pormenores”

(Winston Churchill)



Assessoria na elaboração, análise, negociação

de contratos, buscando, sempre, a segurança

jurídica das empresas. 

Atuamos para garantir a devida gestão dos

contratos, realizando:

a) Análise de minutas de contratos de

parceiros e clientes;

b) Confecção de contratos empresariais e

minutas;

c) Auditoria jurídica nos contratos em vigor;

GESTÃO DE CONTRATOS

A segurança e solução jurídica nos contratos 
que a sua empresa precisa!



d) Gestão dos contratos aliado ao setor

jurídico;

Também atuamos   na defesa do cliente

quando estes contratos são objeto de

discussão judicial.

GESTÃO DE CONTRATOS



Relações de Consumo e
Concorrenciais

Em defesa da sua empresa, buscamos a
correta aplicação das leis nas relações de
consumo, regulatórias e concorrenciais de
mercado, com o intuito de se prevenir ou
mitigar riscos no que tange a: 

a) Cláusulas contratuais;

b) Observância das regras regulatórias (ANS e
CADE);

c)  Respeito às regras concorrenciais e éticas
do mercado;

d) Procedimentos administrativos
investigatórios e judiciais passíveis de multa
e demais sanções (penais e civis);

e) ações judiciais primeira, segunda instância
e demais tribunais superiores.



         

f) Gerenciamento de práticas potencialmente

abusivas da empresa frente ao consumidor final e

às regras de concorrência;

 

g)   Intermédio nos inquéritos civis e termo de

ajustamento de conduta perante o Ministério

Público, ANS, Cade.

 

h) Auxílio em convenção coletiva de consumo com

as entidades representativas do consumidor e de

defesa da concorrência.

 

i)    Análise da conformidade da empresa à lei para

a oferta de produtos e serviços;

j)   Análise da gestão contratual e de documentos.

Relações de Consumo 

e Concorrenciais



Consultoria

Tendo em vista a velocidade da evolução da
sociedade, bem como, das exigências do
Poder Público, da majoração das relações
interdisciplinares para a realização de
qualquer atividade de mercado, este
escritório especializou-se no segmento de 
 relações jurídicas das Empresas com o
mercado consumidor e concorrencial.

A consultoria nas relações jurídicas da sua
empresa com o consumidor e concorrenciais
visa viabilizar a mitigação de
responsabilidades, do número de processos
judiciais,



e, como consequência, eficiência em

atendimento às exigências do Poder Público e

aumento do potencial competitivo e da

credibilidade perante o mercado

concorrencial e de consumo por sua empresa.

Podemos fazer atendimento global ou

personalizado, através de ato consultivo, nas

áreas de Gestão de Contratos, Relações de

Consumo, Regulatório e Concorrencial.

Ao final, apresentamos opiniões e soluções

legais para orientação do cliente.

     

Consultoria 



Com expertise jurídica, este escritório

especializou-se em sistemas de gestão em

compliance.

Com título pela World Compliance Association

(WCA), ajudamos empresas que querem uma

gestão em compliance eficaz, por meio de

auditoria de sistemas.

AUDITORIA DE SISTEMAS DE
GESTÃO EM COMPLIANCE E

ANTISSUBORNO



O Advogado é instrumento necessário para o
alcance da justiça. 
Assim, buscando atender as necessidades do
mercado, já que são raros os advogados que se
especializaram nessa seara, atuo com: 
 
1) Elaboração de Embargos no Recurso
Extraordinário e Especial;
 
2) Elaboração dos Recursos Especiais e
Extraordinários, assim como Agravo de
Instrumento, Agravo Interno e Agravo
Regimental, para destrancar, se necessário;

3 Despacho com os Ministros

4 Sustentação Oral 

ATUAÇÃO PERANTE OS

TRIBUNAIS SUPERIORES



Com expertise jurídica, este escritório
aperfeiçoou a arte da oratória e de sustentação
oral.

Estando em local privilegiado, o escritório atua,
a anos, frente a diversos escritório de advocacia
no Brasil, prestando os serviços de sustentação
oral perante os Tribunais Superiores.

5 Atuo, ainda, como correspondente nestes
escritórios de advocacia que não possuem filiais
em Brasília.

ATUAÇÃO PERANTE OS

TRIBUNAIS SUPERIORES
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Formada em Direito pela Universidade
Ceub de Brasília – UNICEUB;

Pós-graduada em Direito Público

Especialista em Contratos

Colunista no Megajurídico. 

Associada da Comissão de Compliance da
OAB/DF, 

Membro da Associação Nacional de 
Compliance (ANACO),

Consultora da empresa Integrity,
Compliance e Blindagem Patrimonial.

Auditora Líder em Sistemas de Gestão em
Compliance e Antissuborno, pela WCA
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@tatiane.b.aires
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