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1. Introdução
O objetivo desta proposta corresponde à apresentação dos serviços e da
experiência da FSOA&CJ na atividade de assessoria jurídica desenvolvida quer
no âmbito particular, quer no âmbito empresarial e associativo, bem como da
forma como nos propomos ao serviço das sociedades comerciais, de molde a
desenvolvermos uma atividade jurídico-comercial em conjunto.
2. Apresentação
A Fábio Santos Oliveira Advocacia & Consultoria Jurídica é uma banca de
advogados full service, vocacionada para a prestação de serviços jurídicos de
qualidade.
Com um escritório sólido, a FSOA&CJ pauta a sua ação pelo rigoroso respeito
da deontologia dos advogados, nomeadamente no plano dos conflitos de
interesses.
Os advogados da FSOA&CJ apostam no rigor e na eficácia das prestações
profissionais como elemento essencial da sua atividade.
A FSOA&CJ tem sede em São Paulo, prestando serviços a clientes
(sociedades comerciais, associações e particulares) não só residentes em São
Paulo, como também em todo o brasil, que contribue para o seu crescimento e
solidificação no mercado jurídico.
3. Serviços
Os advogados da FSOA&CJ incumbem-se do estudo e do patrocínio em todas
as áreas do direito e do contencioso judicial, extrajudicial e arbitral.
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Estamos especialmente vocacionados para a prestação de serviços a cidadãos
e corpos empresariais e associativos brasileiros que pretendem solucionar
seus problemas jurídicos, bem como a cidadãos e empresas não residentes no
Brasil.
3.1 Áreas de Intervenção
O Direito é um mundo tão vasto que torna difícil detalhar em que áreas do
mesmo nos movemos. Aqui ficam algumas áreas da nossa intervenção mais
corrente:
a) Informação e Consultoria:
•

Assessoria jurídica nas áreas cível, comercial, fiscal, laboral e
administrativa;

•

Assessoria jurídica preventiva;

•

Assessoria jurídica em matéria de fusões, aquisições, investimentos e
participações estrangeiras;

•

Auditoria jurídica de sociedades ou empresas civis e comerciais;

•

Estudos prospectivos para reestruturação empresarial no quadro de
operações de fusão ou aquisição de participações sociais;

•

Preparação de fusões, aquisições e incorporações;

•

Consulta e assessoria preventiva em matéria de direito do trabalho;

•

Consulta e assessoria preventiva em matéria de direito fiscal;

•

Consulta e assessoria preventiva em matéria de direito da família e
sucessões;

•

Análise de contratos e documentos e elaboração de contratos em geral;

•

Direito do consumidor e da concorrência;

•

Direito Penal.

b) Proxy & reporting:
•

Representação em assembleias, conferências, etc.

5

•

Recolhimento de informação relevante relativa a sociedades abertas e

reporting da mesma.
c) Representação fiscal:
•

Representação de estrangeiros não residentes junto das administrações
fiscais.

d) Pré-contencioso:
•

Procedimentos pré-contencioso para recuperação de créditos;

•

Procedimentos pré-contencioso para a solução de litígios nacionais e
internacionais;

•

Procedimentos pré-contencioso para a partilha de bens.

3.2 Métodos de trabalho, honorários e despesas
Damos uma especial importância ao estudo meticuloso das questões jurídicas
que nos são apresentadas e à procura da solução mais adequada para as
mesmas no mais curto espaço de tempo.
Por isso, para além de todos os advogados estarem sujeitos a uma rigorosa
disciplina em matéria de cumprimento das agendas, trabalhamos em banca,
como forma de melhorar a qualidade global dos trabalhos e de minorar as
perdas de tempo.
De cada caso que nos é apresentado, é feito um diagnóstico e definida uma
estratégia, antes de iniciado qualquer procedimento.
Sempre que há questões marginais, o cliente é avisado das respectivas
implicações.
As medidas a adotar são agendadas de acordo com critério de razoabilidade
ditados pela experiência.
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Vários sistemas de controle permitem visualizar imediatamente qualquer falha ou
ultrapassagem dos prazos estabelecidos. Estes prazos são normalmente
muito curtos, porque temos entre as nossas preocupações essenciais a de
ganhar tempo sobre as máquinas burocráticas com que trabalhamos.
Privilegiamos a prestação aos clientes de uma informação atual, rigorosa e
completa sobre todos os andamentos, o que fazemos através da inserção
dessa informação no software de gestão do escritório.
Damos um valor especialíssimo à confiança, pelo que tomamos por regra a
decisão de pedir ao cliente que nos substitua, sempre que notemos que essa
confiança é abalada, por qualquer razão.
No que se refere à fixação dos honorários, adoptamos duas regras básicas: há
procedimentos que têm um valor fixo, estabelecido por uma tabela interna e há
outros que são valorados em função do tempo gasto e do rendimento obtido
nesse tempo. Chamamos a esse fator de “tempo útil despendido”. Todas as
tarefas são carregadas no software, com referência ao tempo gasto, que
permitirá ao cliente ter uma noção rigorosa do tempo gasto e do trabalho
realizado, o qual é anotado nos andamentos processuais. Se o tempo anotado
for exagerado para a tarefa desenvolvida, ele é reduzido pelo responsável do
escritório.
No final de cada caso, em função dos resultados obtidos, o valor dos
honorários pode ser influenciado por uma “função de resultado da causa”, que
tem um sentido de retribuição do sucesso obtido (success fee). Esta função
nunca é aplicada quando o resultado não é considerado satisfatório, o que por
vezes pode ocorrer, apesar da nossa maior diligência.
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Por regra, os clientes são solicitados a prestar adiantamentos para despesas e
honorários. À medida que se desenvolvem os trabalhos, são-lhes prestadas
contas detalhadas de todas as tarefas desenvolvidas e de todas as despesas
processadas, devendo os pagamentos processar-se num prazo variável entre
os 10 e os 30 dias.
Celebramos contratos de prestação de serviços jurídicos por avença com
remuneração fixa mensal que confere aos clientes o direito de recorrerem aos
nossos advogados até ao limite de um determinado valor de tempo de trabalho
mensal, obrigando-se a sociedade a uma “reserva de agenda” de um número
de horas diárias para o atendimento desses clientes.
As despesas são detalhadas e correspondem ao que é efetivamente pago
pela sociedade ou a valores fixos de uma tabela interna.
3.3 Informação jurídica
Um dos serviços mais relevantes que prestamos aos nossos clientes é o da
informação jurídica numa perspectiva preventiva.
O meio mais comum de prestação de informação jurídica é o da conferência
pessoal com o cliente.
As novas tecnologias vieram trazer uma importante inovação nesta área, que
assume uma especial importância para os clientes em geral.
O uso do correio electrónico, da videoconferência e do chat modificaram, de
uma forma extraordinária a prestação de serviços jurídicos na área da
informação jurídica.
O nosso escritório recorre a esses meios para atender clientes à distância, nos
termos convencionados caso a caso.
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4. Banca

FSOA&CJ é constituída por profissionais preparados para um apoio integrado
ao cliente, nas mais diversas áreas do direito. Estamos conscientes que só o
apoio por profissionais especializados, permite o acompanhamento optimizado
dos clientes, com economia de custos, aumento de eficácia de atuação e
prontidão de respostas e soluções.
5. Objetivos
Um dos objetivos da FSOA&CJ é acompanhar e auxiliar os seus clientes a nível
empresarial, associativo e também particular. Na realidade em que estamos
inseridos, alguém que conceda um apoio de consultoria, torna-se cada vez
mais importante e necessário, na medida em que o tecido empresarial é
composto na sua grande maioria por micro e pequenas empresas, muitas delas
de caris familiar e sem conceitos teóricos na área da gestão empresarial, e
necessitam de todo o apoio a esse nível.
A FSOA&CJ presta apoio, nomeadamente, no âmbito de sociedades
comerciais. Também presta acompanhamento na apresentação e concessão
das candidaturas aos programas, e quaisquer dúvidas que surjam ao nível
empresarial, disponibilizando-se para pesquisa de Legislação para cada setor
de atividade.
A FSOA&CJ pretende também dar a conhecer ao mercado brasileiro a
existência das sociedades comerciais, através da divulgação do seu interesse
e valor no seio de um mercado que está a crescer.
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6. Relacionamento comercial
Em qualquer circunstância, a FSOA&CJ considera os seus clientes como
parceiros estratégicos, mantendo por isso uma política de partilha recíproca de
benefícios decorrentes de uma relação comercial.
Tais benefícios podem apresentar-se sobre as mais variadas formas, indo
desde a simples utilização de serviços de assistência ao cliente, passando pela
possibilidade do cliente solicitar elaboração de relatórios e pareceres sob
diversas matérias de direito, até ao benefício resultante de esclarecimento de
dúvidas sobre matéria de especialização de cada um dos seus clientes.
Com a apresentação deste documento, frisamos que pretendemos dar início a
uma relação comercial que seja absolutamente transparente, trabalhando
sobre uma base de extremo profissionalismo.
7. Contatos
Com sede na cidade de São Paulo, colaboramos com o escritório de
advogados sito na Capital Paulistana, para uma gestão mais eficiente dos
serviços prestados aos nossos clientes.

8. Considerações finais
Acreditamos que a FSOA&CJ e os seus clientes poderão dar início a uma
sólida e frutífera relação comercial pela preocupação da FSOA&CJ em abordar
e compreender quais são as necessidades particulares de cada um daqueles.
Apresentamos resumidamente quais são os principais aspectos que a

FSOA&CJ procura dar relevo:
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▪

Flexibilidade para apresentar soluções à medida das necessidades dos
seus clientes;

▪

Utilização de um staff de advogados especializados com elevadas
competências e conhecimentos especifico;

▪

Por via de conhecimentos comerciais e técnicos no seio brasileiro,
dispomos de um forte poder negocial junto das entidades públicas e
privadas;

▪

Garantia da qualidade do nosso trabalho pelo conjunto de todas as mais
valias expostas.

Colocamo-nos ao vosso inteiro dispor para fornecer quaisquer esclarecimentos
adicionais, subscrevemo-nos com elevada estima e consideração.
De V. Exa.
Cordialmente,

Fábio Santos Oliveira Advocacia & Consultoria Jurídica
Julho, 2018
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