CONSULTORIA E
ASSESSORIA
JURÍDICA
DESCOMPLICADA
TEMOS UMA ESTRUTURA PREPARADA PARA
ATENDER ÀS SUAS DEMANDAS.
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O presente e-book pretende mostrar
resumidamente as áreas de atuação da
ADV júnior Consultoria Jurídica, a fim
de que àqueles que tenham interesse,
escolham a Empresa para atender suas
demandas.

Assessoria
permanente

O serviço de assessoria jurídica consiste no
acompanhamento de demandas jurídicas de pessoa
física ou jurídica, bem como na elaboração de
instrumentos jurídicos à necessidade do cliente.

A ADV Júnior Consultoria Jurídica faz o
acompanhamento contínuo das demandas jurídicas do
seu negócio, com diagnósticos e respostas rápidas,
orientações de como proceder em determinados atos,
plano de redução de riscos jurídicos e
elaboração/revisão de documentos jurídicos nas áreas
do Direito em que atuamos.

A Ecology é uma startup que transforma resíduos
orgânicos em composto para adubagem, eles empregam
algumas pessoas em caráter de vulnerabilidade social e
fornece parte de seu produto final para instituições
infantis.
Para ter segurança jurídica é indispensável regular as
relações com os envolvidos, a fim de garantir que o
negócio funcione com eficiência.. Para isto, eles contam
com o auxílio da assessoria permanente da ADV Júnior,
que presta auxílio na confecção dos contratos, informa
sobre possíveis questões acerca da legislação dos
resíduos e outros assuntos de teor jurídico.

Constituição de
pessoa jurídica

As pessoas jurídicas são entidades a quem a lei
empresta personalidade, mediante registro, para que
estejam capazes de atuar como sujeitos de direitos e
obrigações.
Art. 45, CC, “Começa a existência legal das pessoas jurídicas de
direito privado com a inscrição do ato constitutivo no respectivo
registro, precedida, quando necessário, de autorização ou
aprovação do Poder Executivo, averbando-se no registro todas as
alterações por que passar o ato constitutivo”.

A ADV Júnior Consultoria faz elaboração e/ou revisão
do ato constitutivo, com atendimento personalizado,
durante o processo de abertura da sua empresa perante
os órgãos competentes.

Ana Maria, Paulo José e Ricardo Miguel tem um negócio
recente de venda de peças tecnológicas, e eles precisam
de documentos básicos para a organização do
estabelecimento. Este documento deve ser geral, deve
definir o objetivo e o ramo da empresa, deve estabelecer
normas de relacionamento entre eles e da própria
sociedade. Desta forma, eles vão constituir um contrato
social que vise a abarcar suas demandas.

Contrato

É um vínculo jurídico firmado entre entre dois sujeitos
em que ambos possuem direitos e obrigações, representa
o ato de vontade entre os indivíduos, garante segurança
jurídica e precisa estar em conformidade com o
ordenamento jurídico. Neste sentido, as cláusulas que
compõe o contrato cria lei entre as partes e deve
respeitar as normas do direito positivo.

A ADV Júnior Consultoria faz elaboração e/ou revisão de
documentos que formalizam o vínculo jurídico entre duas
partes promovendo uma maior segurança jurídica para
ambos os envolvidos. O contrato pode ser de compra e
venda, prestação de serviços, locação, trabalhista, dentre
tantos outros.

A Quimic Empresa Júnior firmou uma proposta de trabalho
com um dado cliente, em que deveriam realizar análise da
água para verificação da causa de intoxicação dos
funcionários de uma empresa de alimentação. Para isto,
eles necessitam firmar um vínculo jurídico em que se
estabeleça o objeto contratual, como se dará a execução
do serviço, prazos a serem cumpridos e as consequências
jurídicas, caso não haja cumprimento do que foi firmado, a
fim de que a relação contratada mediante cobrança, seja
cumprida de acordo com as normas legais. A Quimic
Empresa Júnior necessita de um contrato de prestação de
serviços para regular dada relação.

REGISTRO DE
MARCA
O registro de marca é um instrumento utilizado para
garantir a exclusividade sobre o nome de um serviço,
produto ou logotipo. A regularização do nome do
empreendimento, por exemplo, é de suma importância,
pois é o principal elo entre o negócio e o cliente, além disto,
caracteriza e cria identificação da empresa, assim a
distinguir das demais.
De acordo com o SEBRAE, registrar é uma forma de
proteger sua marca legalmente, frente a possíveis
plagiadores e a concorrentes, já que o intuito é ganhar o
mercado.

A ADV Júnior Consultoria realiza consulta de viabilidade,
pedido de registro e acompanhamento personalizado do
processo visando a proteção de seu primeiro patrimônio,
sua propriedade intelectual.

REGISTRO DE
MARCA

Ecology é uma startup que transforma resíduos orgânicos
em composto para adubagem, é nova no mercado e tem 6
meses de atuação. Em um evento de inovação tecnológica
descobriu que é de suma importância o registro da sua
marca para proteção e identidade do seu negócio, além disto
perceberam a necessidade de patentear a técnica utilizada
para transformar os resíduos em adubo Ao entrar com os
pedidos para registro no INPI, descobriu que existe outro
negócio com este mesmo nome no seu estado e que é uma
possível concorrente de mercado, só que com 4 meses de
atuação. E agora, o que fazer?
A ADV júnior informará a Ecology que ela tem preferência
em permanecer com o nome do empreendimento, pois as
decisões jurisprudenciais estabelecem que a prioridade é de
quem está no mercado a mais tempo com o dado nome.

PARECER

O Parecer é um instrumento utilizado para fornecer
esclarecimentos sobre um dado assunto de forma técnica,
assim a fornecer uma opinião qualificada que seja guia
das decisões do solicitante. Sendo assim, o parecer deve
seguir uma estrutura, formado por assunto,
endereçamento, ementa, relatório, fundamentação
jurídica e conclusão, em regra.

A ADV Júnior Consultoria realiza a emissão de
documento com conteúdo opinativo técnico sobre
determinado tema jurídico, objetivando oferecer
respostas claras e fornecendo, assim, maior prevenção
de risco para o seu negócio.

Somos três amigos formados em contabilidade, e estamos
querendo abrir juntos um escritório de contabilidade. A
princípio, estamos com muitas dúvidas sobre qual é a melhor
opção para o nosso negócio. Ficamos sabendo que existem
vários tipos de empresas, mas não sabemos em quais delas
nos encaixamos. Gostaríamos de saber dentre essas qual
seria a melhor opção de empresa..
Neste sentido, afim de maiores esclarecimentos sobre
opções de empresas, se confeccionaria um documento em
que demonstrasse os principais tipos societários vigentes no
país e o que melhor se adequasse ao caso.

