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1. Introdução 

 

O objetivo dos nossos planos de assessoria mensal é proporcionar ao empresário apoio nas mais diversas dúvidas que podem surgir 

no dia-a-dia da atividade empresarial. Além disso, a contratação de um dos nossos planos servirá como um seguro jurídico, visto 

que estão abrangidos no plano serviços jurídicos que isoladamente custariam muito mais, como representação e a defesa de 

interesses em juízo e elaboração de contratos. 

 

2. Apresentação 

 

O escritório é formado por profissionais bem preparados e com experiência específica em diversas áreas do direito. Estamos aptos 

para prestar assessoria jurídica de qualidade para sua empresa. 

  

Para atingir uma atuação de excelência reconhecida, o Schmidt Advogados possui uma estrutura capaz de oferecer aos nossos 

advogados informações multidisciplinares com eficiência, visando uma humanização da advocacia, através de um vínculo 

diferenciado com nossos clientes. Conhecemos do seu negócio e procuraremos entender seus objetivos. 

  

Também oferecemos aos nossos clientes o cuidado e a atenção que lhes é devido, zelando pelos seus direitos e garantias 

constitucionais na esfera jurídica e administrativa. Prezamos o estabelecimento de uma relação de confiança, baseada na 

honestidade. 
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3. Serviços Incluídos – GRANDES EMPRESAS 

A banca tem como missão primordial atender seus clientes observando os mais altos padrões de qualidade e excelência profissional, 

imprimindo um estilo moderno e empreendedor, e promovendo um atendimento personalizado, de acordo com as características 

inerentes aos profissionais que compõem o escritório. Sugerimos para grandes empresas que querem reduzir custos: 

 

MENSALMENTE 

-  Consultas ilimitadas, a serem prestadas por telefone ou no endereço do escritório; 

- Revisão/análise ilimitada de contratos de interesse da empresa ou opinião legal sobre determinado assunto (pesquisa de assunto 

complexo); 

ANUALMENTE 

 

-A elaboração de 20 (vinte) contratos de interesse do empresário e os documentos acessórios; 

 

- Ilimitadas negociações com terceiros diretamente realizada por advogado através de reuniões, ligações, e-mails; 

-Atuação em juízo e acompanhamento de até 40 (quarenta) ações de competência de qualquer foro no Estado de São Paulo; 

4. Custo Mensal = R$ 10.000,00 
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Ressalte-se que a proposta acima é apenas um exemplo de serviços básicos, que toda empresa virá a precisar. Podemos oferecer 

assessoria integral, com proposta elaborada após análise de risco prévia.  

 

5. Considerações finais 

 

Acreditamos que o Schmidt Advogados e os seus clientes poderão dar início a uma sólida e frutífera relação comercial pela 

preocupação em abordar e compreender quais são as necessidades particulares de cada um daqueles. Apresentamos 

resumidamente quais são os principais aspectos que o Schmidt Advogados procura dar relevo: 

 

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

 Utilização de uma equipe de advogados especializados com elevadas competências e conhecimentos do mercado brasileiro. 

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

brasileiras públicas e privadas; 

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

 

 

 



 
Rua Monsenhor Manuel Vicente, 97 | Vila Mariana, São Paulo - SP 

Telefone: (11) 3384-5285 | WhatsApp (11) 99507-9926 ou (11) 97210-1417 | E-mail: contato@schmidtadvogados.com 

6. Contatos 

 

Caso tenha interesse nessa proposta, queira receber mais informações sobre os serviços incluídos ou queira agendar uma consulta 

para buscar entender quais as reais necessidades da sua empresa entre em contato conosco através dos números: 

(11) 3384-5285 | WhatsApp (11) 99507-9926 ou (11) 97210-1417 

 

Escritório Sede: 

Rua Monsenhor Manuel Vicente n.º 97 

Vila Mariana – São Paulo 

 

Colocamo-nos ao vosso dispor para fornecer quaisquer esclarecimentos, subscrevemo-nos com elevada estima e consideração. 

 

Cordialmente, 

 

Anderson  Schmidt                                                                                                                                                    Guilherme Schmidt 

OAB/SP nº 317.285                                                                                                                                                  OAB/SP nº 344.761 


