
Carta de serviços



Quem
somos?

     Empresa Júnior do Departamento de Direito

da Universidade Federal de Ouro Preto fundada

em 2018, a JusConsult foi criada com o

propósito de construir possibilidades de

aproximação do Direito à realidade prática e o

desenvolvimento pessoal de seus associados por

meio do exercício inovador, empático e de

excelência de projetos de assessoria jurídica

extrajudicial.

     Trabalhando com responsabilidade social,

ética, protagonismo e senso de coletividade,

buscamos ser referência em soluções jurídicas

extrajudiciais, de forma a empoderar o

empreendedorismo e impactar positivamente a

formação de nossos associados.

 

 



O que
fazemos?

     Prestamos serviços de assessoria e consultoria

júridica extrajudicial em diversas àreas do Direito

(cível, tributário, empresarial, entre outros).

     Buscamos a prestação de serviços de assessoria e

consultoria jurídica de excelência e ser referência na

construção de soluções jurídicas extrajudiciais,

almejando impactar positivamente a formação de

nossos associados.  

     A JusConsult conta com a expertise de alunos

capacitados em aplicação prática do que é

aprendido na universidade, além do que todos os

serviços prestados são revisados por um professor

orientador regularmente inscrito na Ordem dos

Advogados do Brasil.

     



COMO FAZEMOS?

Planejamento

De acordo com a demanda do

cliente, é designada uma equipe

para trabalhar no projeto, e a

aplicação de ferramentas para o

planejamento.

Monitoramento

É feito o pós projeto com

avaliação de resultados e

pesquisas relacionadas ao nível

de satisfação do cliente, em

busca da excelência.

Execução

 São realizados pelos membros

os serviços demandados, com a

revisão e instrução do professor

orientador devidamente inscrito

na OAB.



Assessoria
Em linhas gerais, é um
acompanhamento personalizado e
contínuo de demandas jurídicas
extrajudiciais apresentadas pelo
cliente.

Consultoria
É uma assessoria preventiva, que
visa sanar dúvidas relacionadas a
legislação e resolver a demanda de
uma forma mais simples, buscando
evitar uma ação judicial.



Pesquisas Jurídicas
Diz respeito a realização de pesquisas
sobre temas relacionados a qualquer
área do direito. Tendo por objetivo
fornecer substrato necessário para
embasar teses jurídicas em legislação,
jurisprudência, princípios jurídicos,
doutrina e direito comparado.

Pareceres
Consiste na elaboração de documentos
com opiniões técnicas sobre um
determinado tema jurídico.



Elaboração e revisão de
contratos
Trata-se da elaboração e revisão de
documentos utilizados para formalizar
o vínculo jurídico entre as partes,
objetivando conferir uma maior
segurança jurídica para ambas. Existem
diversas modalidades contratuais
como, por exemplo: locação, compra e
venda e prestação de serviços.



Pessoa Jurídica
Elaboração e revisão de Contratos
Sociais, Estatutos Sociais e Regimentos
Internos, documentos necessários para
constituir uma pessoa jurídica.
Atendimento personalizado para
elaboração do ato constitutivo e
também para o acompanhamento
durante todo o processo de abertura da
Pessoa Jurídica, além de assessoria
jurídica para que sejam cumpridos
todos os requisitos para sua alteração e
encerramento.



Planejamento tributário
Gestão personalizada dos tributos e das
obrigações acessórias, tendo como
principal objetivo a redução da carga
tributária nos limites da legislação
tributária nacional.

Imunidade e Isenção
Tributária
Assessoria personalizada para pleitear
a concessão da imunidade ou isenção
tributária perante o órgão competente.



Pedido de Registro de
Marcas e Patentes
Está relacionado a um estudo de
viabilidade, pedido de registro e
acompanhamento personalizado do
processo junto ao órgão competente,
visando a proteção do patrimônio e da
propriedade intelectual.



Processos
administrativos
Consiste em elaborar e protocolar
defesas que contestem autuações,
notificações e lançamentos expedidos
pela Administração Pública.



Despesas,
equipe e
investimento

     Dentre o nosso corpo jurídico, uma equipe será designada
para realização de cada projeto. Nesta equipe, o gerente de
projeto ficará responsável pelo atendimento personalizado,
além da liderança da equipe de execução, definindo as
atividades e seus responsáveis. 
     Durante a execução de determinado projeto, há a
possibilidade de surgimento de despesas, tais como taxas,
deslocamentos, extração de fotocópias, correios,
autenticações de documentos, expedição de certidões,
interurbanos e quaisquer outras que decorrerem dos serviços
ora contratados, além de impostos e congêneres. Contudo,
toda e qualquer despesa deverá ser requerida e autorizada
expressamente pelo cliente, sendo de sua responsabilidade,
arcar com as expensas. 
     Em vista da aplicação técnica necessária para concluir
determinado projeto, bem como a mobilização da equipe, o
serviço personalizado e a perícia da JusConsult para realizar
quaisquer dos serviços supracitados, a cobrança se dará por
hora trabalhada no valor de R$ 18,50 (dezoito reais e
cinquenta centavos).



Vem com a
gente!
 

/jusconsultufop

@jusconsultufop

JusConsult Consultoria Jurídica Júnior

jusconsultufop@gmail.com


