CARTA DE SERVIÇOS
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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 PROMOVER O DESENVOLVIMENTO
PESSOAL DOS ASSOCIADOS POR MEIO DO EXERCÍCIO
EMPÁTICO, ATRAVÉS DE PROJETOS DE ASSESSORIA E
CONSULTORIA INOVADORES E DE EXCELÊNCIA VOLTADOS À
COMUNIDADE.
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.

SERVIÇOS DE PRESTAÇÃO
CONTINUADA
ASSESSORIA E CONSULTORIA
Assessoria: Acompanhamento personalizado e contínuo de demandas
extrajudiciais dos clientes, ou seja, permite que sejam criados pareceres,
contratos, termos, bem como respaldo jurídico para negociações.
Consultoria: Ações preventivas que buscam sanar dúvidas relacionadas
a legislação e resolver a demanda de uma forma mais simples,
extrajudicialmente, bem como realizar análises de risco.

SERVIÇO PARECERISTA
PESQUISAS JURÍDICAS E PARECERES
Pesquisas jurídicas: Realização de pesquisas atinentes à área do
Direito, para servir de substrato em teses jurídicas ou acompanhamento
de ações.
Pareceres: Elaboração de documento com respaldo técnico sobre
assuntos do campo do direito, nas áreas cível, tributário, administrativo
e consumerista.

SERVIÇOS DE DIREITO CIVIL EMPRESARIAL
ELABORAÇÃO E REVISÃO DE CONTRATOS
Elaboração e revisão de documento que reforça vínculo jurídico entre as
partes, conferindo segurança jurídica. Os contratos podem abranger
diversas áreas. Dentre os documentos revisados e elaborados pela
JusConsult se encontram: Contratos de Prestação de Serviço, de
Comodato, de Aluguel Residencial, de Compra e Venda, de Cessão de
Direitos, de Trabalho ou de Voluntariado.

TIPOS DE CONTRATOS

PRESTAÇÃO DE
SERVIÇOS

COMPRA E
VENDA

Esse tipo de contrato é uma
ferramenta essencial para a
empresa
por
oferecer
segurança,
confiança
e
profissionalismo para todas
as
tratativas
entre
a
organização e os clientes.

O contrato de compra e
venda é um instrumento
fundamental para efetivar
um negócio seguro e
regular definindo deveres
e obrigações tanto para o
comprador quando para o
vendedor.

LOCAÇÃO

DOAÇÃO

Esse tipo de contrato tem
como
finalidade
resguardar ao proprietário
quanto à integridade do
bem e o pagamento; e o
locatário
sobre
as
disposições
do
pagamento e as condições
a que deverá entregá-lo.

Essa espécie de contrato
destaca a transferência de
bens pela vontade do
donatário
ao
doador,
resguardando ambos.

TIPOS DE CONTRATOS

DIREITOS
AUTORAIS
Contrato que resguarda a
propriedade sobre obra
intelectual,
como
por
exemplo
softwares,
músicas, obras literárias e
etc, pelo seu autor, afim de
garantir todos os direitos
sobre sua criação

SIGILO

MANDATO

EMPREITADA

Esse tipo de documento
tem
como
objetivo
assegurar
que
determinadas informações
estratégicas
de
uma
empresa, transação ou
mesmo de um contrato
sejam mantidas sobre
confidencialidade.

O contrato de mandato é
o meio do qual uma
pessoa delega à outra
poderes para praticar atos
jurídicos ou administrar
interesses.

Contrato importante, pois,
destaca
as
responsabilidades
do
empreiteiro ao realizar uma
atividade ou serviço para o
contratante.

PESSOA JURÍDICA
No que tanje à Pessoa Jurídica, a JusConsult atua na elaboração/revisão
de:
Estatuto social: É o documento composto e registrado com o objetivo
de oficializar a criação deteminadas pessoas jurídicas. Nele, devem
constar todas as informações detalhadas como: denominação, objeto
social, capital social, localização, assembleias e conselhos;
Regimento Interno: O regimento interno é o conjunto de normas e
regulamentos voltadas para o bom
funcionamento de certa
organização;
Contrato Social: Documento onde devem constar as regras e as
condições sob as quais a empresa funcionará e onde estão
estabelecidos os direitos e as obrigações para cada um dos proprietários
que a compõem;

E os documentos que são necessários para criar uma pessoa jurídica,
além de acompanhamento no processo de abertura, bem como na
alteração ou extinção de associações e sociedades.

REGISTRO DE MARCA
Serviço importante para obter exclusividade sobre o nome de um
serviço, produto ou um logotipo que o identifique. Além do pedido de
registro,
a
JusConsult
executa
estudo
de
viabilidade
e
acompanhamento do processo perante órgão competente.

SERVIÇOS DE DIREITO CIVIL PROPRIEDADE
USUCAPIÃO EXTRAJUDICIAL
Acompanhamento durante todas as fases do procedimento e suporte na seleção de
documentos necessários, o processo extrajudicial garante rapidez na conclusão do
que a via judicial e gera menos custos.

REGISTRO IMOBILIÁRIO
Assessoria durante o processo de novos registros de imóveis ou alterações de
matrículas existentes.

SERVIÇOS DE DIREITO
TRIBUTÁRIO
Imunidade e Isenção tributária: Assessoria personalizada para pleitear
concessão de imunidade e/ou isenção tributária.

SERVIÇOS DE DIREITO DO
CONSUMIDOR
Análise, envio de reivindicação, notificações extrajudiciais, além de
elaboração de defesas em procedimentos frente aos PROCONs;

SERVIÇO DE DIREITO
ADMINISTRATIVO
PROCESSOS ADMINISTRATIVOS
Elaboração e protocolo de defesas que contestem
notificações e lançamentos pela administração Pública.

autuações,

DESPESAS, EQUIPE E
INVESTIMENTO
Dentre o nosso staff, será designada uma equipe 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.
A cobrança se dará 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.
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