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ASSESSORIA JURÍDICA/SEGURO JURÍDICO 

1 CARACTERÍSTICAS GERAIS 

Uma modalidade de assessoria jurídica, inovador, desenvolvido pelo Escritório 

Glória Advogados, onde proporciona um setor jurídico especializado para médias e 

pequenas empresas. 

Neste tipo de assessoramento, não importa a quantidade de funcionários ou o 

valor do capital social investido dentro da empresa. 

2 PREÇOS 

Os valores são fixos mensais, que, dependendo do valor pago mensal, a empresa 

recebe uma porcentagem de desconto de qualquer serviço a ser cobrado. Além disso, 

tem a possiblidade de fazer o parcelamento do valor final de até 12x sem juros, diferente 

dos casos em que não teria a assessoria. 

Ou seja, os valores vão depender da necessidade e vontade da pessoa jurídica que 

pretende aderir uma assessoria jurídica. 
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Os VALORES são pagos mensalmente em datas que a empresa decidir mais 

adequada, podendo realizar contrato de 12, 24 ou 36 meses. 

Os DESCONTOS serão fixos, ou seja, quando a empresa precisar de um serviço 

receberá os descontos de acordo com a assessoria jurídica escolhida, podendo ser de 

15% até 95%.  

Por exemplo: A empresa possui a assessoria de 20% (R$ 200,00), caso 

procure um serviço, receberá, fielmente, um desconto de 20% sobre o valor 

cobrado (tabela oficial OAB/SP), independentemente do valor. 

 

O ABATIMENTO POR ACUMULATIVO é um serviço especial, uma novidade no 

meio jurídico, para empresas com assessoria de R$ 500,00 ou mais. A dúvida que muitos 

sócios pensam quando for aderir este serviço é E SE EU FICAR ALGUNS MESES SEM USAR 

MEU SETOR JURÍDICO? Nesses casos, a empresa, além dos descontos fixos, irá 

acumulando mensalmente um valor fixo de desconto, retornando a porcentagem inicial 

quando utilizar o serviço. 

Por exemplo: A empresa possui a assessoria de 55% (R$ 550,00), caso 

fique 3 meses sem utilizar a assessoria, vai possuir um abatimento por 

acumulativo de 6% (2,0% vezes 3 meses sem utilização). Então como ficaria? 

O valor do serviço terá um desconto de 55%, independentemente do valor, 

e após este desconto, receberá mais 6% do valor restante. Ou seja, 

aproximadamente 61% de desconto. Voltando no 4º mês, ao abatimento por 

acumulativo de 2% (caso não utilizar, continuará acumulando, podendo 

chegar a 24% - 12 meses sem utilização). 

 

Os ATOS PARA FIM DE ABATIMENTO são utilizados para saber quando que meu 

serviço voltará ao abatimento por acumulativo inicial.  
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Por exemplo: Utilizando a mesma empresa acima que possui a 

assessoria de 55% (R$ 550,00). Ela utilizando a assessoria 1 vez, retornará ao 

abatimento por acumulativo de 2%. Ela ficou 3 meses sem usar e ganhou 

55% + 6%, e após utilizar 1 vez, os 6% voltaram a ser 2% e acumulará 

somente caso fique novos meses sem utilizar. Porém, uma empresa que 

possui assessoria de 80% (R$ 800,00), possui abatimento por acumulativo 

inicial de 6%, isto é, ficando 3 meses sem usar, irá ganhar 18% (6% vezes 3 

meses sem utilização), assim quando utilizar 1 serviço, além dos 55% irá 

ganhar + 18%, ou seja, aproximadamente 73%, e ainda, ficará tranquilo, pois 

no 4º mês, não retornará aos 6%, pois utilizou somente 1 serviço e neste 

serviço somente irá retornar aos 6% quando utilizar 2 serviços (conforme 

tabela). 

 

3 MAS TODOS OS ATOS FAZEM MEU ABATIMENTO POR ACUMULATIVO VOLTAR AO 

INÍCIO? 

A resposta é NÃO!!! Com a assessoria, não serão todos os atos que vão fazer com 

que seus abatimentos voltam ao início, como no exemplo mostrado acima. 

 

Ou seja, o cliente poderá ficar tranquilo em usar os serviços acima, pois estes não 

vão afetar seus abatimentos por acumulativo.  
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Por exemplo: A empresa possui a assessoria de 55% (R$ 500,00), com 

abatimento por acumulativo de 2,0% ao mês. Passou 3 meses sem utilizar, 

terá 6,0% de abatimento por acumulativo, caso precise de uma consulta 

presencial ou online, ou uma ligação dentro ou fora do horário de 

expediente, poderá ficar tranquilo que isso não afetará o abatimento que 

está em 6,0% 

4 SERVE PARA MEUS PROBLEMAS PESSOAIS? 

Eu, por exemplo, sou sócio e estou sendo processado, os descontos da assessoria 

servirão para mim?  

A resposta é SIM!!! Caso a empresa queira passar os descontos para as vidas 

pessoais dos sócios ou de seus funcionários, também poderá, porém pagará um 

acréscimo mensal de apenas R$ 25,00 (Vinte e Cinco Reais) por pessoa (o agregado). 

Ou seja, por apenas R$ 25,00, o sócio ou funcionário ganhará todos os benefícios 

da assessoria jurídica/seguro jurídico. 

 

mailto:Le_gloria@adv.oabsp.org.br
mailto:gloriaadvogadosoabsp@gmail.com
http://www.gloriaadvogados.adv.br/

