História
Fundado em 2002, o escritório Moya e Lara
Sociedade de Advogados com sólido conhecimento
do funcionamento do aparato jurídico, firmou-se
na aplicação das melhores práticas de negócios
de cobrança, e soluções de litígios, o que capacita
o Escritório a atender com excelência nas áreas em
que atua com rapidez e eficácia.
A vivência dos sócios no ambiente corporativo,
notadamente em grandes instituições financeiras
e empresariais com os anos de estudo, pesquisa e
experiência preparam seus profissionais garantindo
um atendimento diferenciado e de elevado padrão
de qualidade.
Tradição, tecnologia e aprimoramento técnico
constante são atributos que fazem do escritório
Moya e Lara um parceiro estratégico para os
clientes nas demandas de cobrança, consultiva e
contenciosas com a segurança jurídica necessária
sempre visando êxito no resultado.

Missão
Prestar serviços jurídicos, de consultoria e de
cobrança com alto padrão de qualidade técnica,
preocupação com o cliente e resultado efetivo.

Visão
Ser um escritório referência que atua de forma
personalizada junto ao seus clientes, trazendo
soluções jurídicas e extrajudiciais por intermédio
de uma equipe altamente qualificada, processos
estruturados e tecnologia avançada.

Valores










Integridade
Comprometimento
Atenção ao Cliente
Orientação ao resultado
Inovação e empreendedorismo
Planejamento estratégico
Espirito de liderança
Desenvolvimento humano
Crescimento profissional através de Meritocracia

Atuação

Judicial

A prática do escritório Moya e Lara em segmentos
especializados de atuação prima pela confiança
e eficiência através de uma estrutura apta a
oferecer serviços personalizados, executados por
profissionais altamente qualificados direcionados
ao êxito de resultados, desde o atendimento
comercial e operativo, até à finalização e conclusão
dos processos.



Recuperação de crédito – cobrança judicial e
negociação



Recuperação Judicial e Falência



Retomada e / ou manutenção de bens



Ações contrárias / revisionais



Direito Tributário



Direito do Trabalho

Extrajudicial


Cobrança extrajudiciais / conciliações
extrajudiciais



Imóveis – atos cartoriais = consolidação



Audiências



Pareceres / área consultiva



Contratos em geral



Localização de devedores



Direito Tributário

moyaelara.com.br
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