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É ní�do que o Direito, finalmente, 
rendeu-se à era da Revolução Digital.

 A proposta do escritório não é 
somente garan�r a melhor defesa, mas 
também atender as necessidades da vida 
moderna, ou seja, garan�r que os clientes 
sejam atendidos da melhor forma possível, 
em qualquer lugar que estejam. Sabe 
aquela reunião com seu advogado, no meio 
da tarde, no centro da cidade? Ter que sair 
uma hora mais cedo por causa do trânsito, 
perder a reunião porque o voo atrasou, ter 
dificuldade de estacionar o carro, ficar 
esperando um tempão em uma sala fria 
para ser atendido?

Por essa razão, Dra. Delphina Ferreira 
e Dra. Erika Lima resolveram desenvolver 
um novo conceito em advocacia agregado 
às ferramentas virtuais da vida moderna.
  As sócias, profissionais com ampla 
experiência nas suas áreas de atuação, 
firmaram parceria com outros profissionais 
experientes para levar aos clientes, pessoas 
�sicas e jurídicas, todas as benesses que o 
mundo virtual pode proporcionar à solução 
de conflitos. Assim nasceu o escritório 
DELPHINA FERREIRA & ERIKA LIMA 
ADVOGADOS ASSOCIADOS.

 Esqueça tudo isso!

 Nosso atendimento é ágil e virtual, 
você fala com a gente em horários 
adaptáveis, no conforto da sua casa e em 
qualquer lugar do mundo. Prefere um 
contato mais próximo? Sem problemas, 
n ó s  aten d em o s  p res en c ia lm ente 
também. A palavra aqui é flexibilidade, 
esse é o nosso diferencial. 
 Podemos auxi l iá- lo nas mais 
variadas demandas cíveis, análise e 
elaboração de contratos, questões 
imobiliárias, soluções em questões de 
Direito Aeronáu�co, suporte jurídico ao 
seu empreendimento, regularização 
judicial de seu status civil para fins de 
cidadania estrangeira, e muitos outros 
serviços. 
 Nossos advogados são altamente 
capacitados e com relevante experiência 
no mercado. Além disso, em nosso 
escritório prezamos pelas relações 
humanas, atendemos cada um de forma 
personalizada. Por isso, usamos várias 
plataformas: Skype, Zoom, Whatsapp, 
Google Meet, Face�me, e-mail. O cliente 
escolhe a melhor opção.
 Agende uma consulta e faça parte 
desse novo conceito.  

“Quem não luta pelos seus direitos, não é digno deles” 
(Rui Barbosa)
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