
 

 

 
 
À:  

Presidente da ASAE – RS 

Sra. Marinês Rosali Bock 

Porto Alegre  RS. 

 

Prezada Senhora.: 

 

Pela presente, nos dirigimos respeitosamente a Vossa Senhoria para 

apresentarmos proposta de convênio com a ASAE-RS no sentido de ofertar nossos 

serviços de assessoria jurídica a Associação, bem como a seus associados e familiares. 

 

 Neste sentido, passamos a descrever as condições ofertadas. 

 

1. Proposta de Convênio com a ASAE-RS: 

 
Diante da possibilidade de firmarmos o respectivo convênio para assessoria 

jurídica com ênfase em áreas específicas do Direito, disponibilizamos atendimentos na 

esfera cível, trabalhista, consumerista e de trânsito acatando  as disposições do Estatuto 

da Advocacia (Lei nº 8.906/1994) e do Código de Ética e Disciplina da Ordem dos 

Advogados do Brasil. 

   

 
O atendimento inicial será realizado pelo profissional da área onde então 

será feita a análise do caso concreto acerca da possibilidade ou não da propositura da 

respectiva demanda.  

 



 

 

 
Cumpre destacar, que atuamos a mais de vinte e três anos no cotidiano 

jurídico, representando de forma clara e precisa soluções para as demandas 

enfrentadas por nossos clientes.  

 

Atualmente, nosso escritório está localizado à Rua Júlio de Castilhos, 

nº1377, sla. 02, Bairro Goiás, no município de Santa Cruz do Sul – RS e conta com a  

atuação da Bel. Cláudia Baldi, do Bel. Guilherme A. Kirst e da formanda Patrícia L. Maicá. 

 

Neste interim, abaixo descreveremos alguns de nossos serviços.  

 

Trabalhista: 

 

a) Assessoria completa incluindo consultas a legislação vigente, propositura de 

reclamatórias trabalhistas, acompanhamento em audiências, cálculos trabalhistas, 

recursos; 

b)  Atuação junto a Vara do Trabalho, bem como aos respectivos Tribunais. 

c) Defesa em Reclamatória Trabalhista; 

 

Cível: 

 

a) Compreende a propositura e defesa em ações de indenização, revisional, 

execuções, cobranças, usucapião, entre outras.  

b) Ações de família, União Estável, Alimentos, Dissoluções, Pensão Alimentícia, 

Guarda... 

c) Ações sucessórias, testamentos, inventários extrajudiciais... 

d) Análise e elaboração de contratos; 



 

 

e) Juizado Especial Cível; 

 
Consumidor: 

 

a) Orientação integral sobre legislação, jurisprudência e doutrina aplicáveis ao Direito do 

Consumidor; 

b) Assessoria para solucionar casos do dia a dia, promoção de acordos extrajudiciais e 

ações judiciais. 

 

Extrajudicial 

 

a) Acompanhamento a órgãos da Administração Pública, Tabelionatos, Cartórios, Detran 

e demais instituições onde se fizer necessário o acompanhamento por profissional 

jurídico; 

 

Trânsito:  

 

a) Defesa em processo administrativo iniciando com a autuação do condutor, seja 

por  via presencial ou por via postal; 

b) Defesa prévia; 

c) Recurso para JARI –  Junta Administrativa de Recursos de Infração - 1° Instância; 

d) Recurso ao CETRAN – Conselho Estadual de Trânsito - 2º Instância; 

e) Demanda Judicial;  

 
 
 
 



 

 

Sendo o que se tínhamos a propor, desde já nos colocamos a disposição para 

eventuais esclarecimentos e informações adicionais. 

 

Santa Cruz do Sul -RS, 04 de outubro de 2021. 

 

Cláudia Baldi 

Advogada – OAB/RS 44.021 

 

  

 

  


