
Advocacia de qualidade
para o seu negócio



Sobre nós

A JCW Sociedade de Advogados tem atuado de modo efetivo em diversos

ramos do Direito com especial enfoque em direito bancário,
empresarial, tributário, rural e trabalhista. 

Contamos com uma equipe de profissionais altamente qualificados capaz

de responder às demandas de forma integral, propiciando soluções

jurídicas eficientes e personalizadas que se afeiçoam a situação do cliente.

 A JCW Sociedade de Advogados presta assistência jurídica a clientes de

qualquer setor econômico em todas as áreas do Direito com

comprometimento e qualidade, prezando sempre um ambiente de

trabalho orgânico, ético e cooperativo.

Há mais 25 anos atendendo



NOSSOS SETORES DE ATUAÇÃO

TRIBUTÁRIO
.

AMBIENTAL E RURAL DIREITO INTERNACIONAL
E COMERCIO EXTERIOR

RELAÇÕES DE
CONSUMO

.

RELAÇÕES
IMOBILIÁRIAS

EMPRESARIAL



Operações envolvendo cédula de produto rural e cédula de crédito

rural;•Licenciamento e certificação Ambiental

Financiamento e Crédito Rural

Títulos de crédito e financiamento do agronegócio (CDA/WA, CDCA,LCA

e CRA)

Consórcios agrários

Contratos de agronegócio

Dívida ativa oriunda de crédito rural (PESA e

Securitização);•Endividamento Rural

Parecer Ambiental

Realização de Contratos agrários (arrendamento, parceria,integração)

Cooperativismo

Atuação em procedimentos administrativos e judiciais cujo o objetoseja

crime ambiental

Confissão de dívida, recálculos e revisionais.

Criação, fusão, aquisições, transformações e cisão; conflitos entre

acionistas; acordo de acionistas; retirada de sócio;

Constituição de sociedades, elaboração de estatutos e contratos sociais,

acordos de acionistas, contratos de “joint-ventures” e de consórcios;

Assessoramento a clientes na compra e venda de participações

societárias ou de ativos da sociedade; 

Assessoramento e representação de clientes em assembleias de

acionistas; 

Assessoramento na reorganização, na dissolução e na liquidação de

sociedades e em processos de fusões e aquisições; 

Realização de auditorias jurídicas; 

Recuperação Judicial- orientação e reestruturação de empresas.

Registro de Marcas e Patentes.

Experiências nos Setores

Tributário

Ambiental e Rural

EMPRESARIAL

Assessoria e Consultoria em Operações de Importação e Exportação e

relações governamentais;

Aplicação de Medidas de Defesa Comercial Latu e Strictu Sensu,

medidas antidumpings, medidas compensatórias e salvaguardas e os

procedimentos de antielisão e certificação de origem não preferencial;

Busca de Capital no Brasil e no Exterior para operações de comércio

internacional e assessoria a fundos de investimentos nacionais e

estrangeiros;

Gerenciamento de Contratos e Operações de Comércio Internacional,

análise dos contratos através dos  International Commercial Terms

(Incoterms)

DIREITO INTERNACIONAL E
COMERCIO EXTERIOR

Elaboração de pareceres e respostas a consultas envolvendo questões

tributárias nas esferas municipal, estadual e federal;

Assessoramento e representação de clientes em processos tributários

nas esferas administrativa e judicial;

Assessoramento em projetos de estruturação fiscal para operações não

iniciadas ou já em andamento;•Realização de defesas em decorrência

de cobrança judicial de tributos.

Criação, fusão, aquisições, transformações e cisão; conflitos entre

acionistas; acordo de acionistas; retirada de sócio;

Constituição de sociedades, elaboração de estatutos e contratos sociais,

acordos de acionistas, contratos de “joint-ventures” e de consórcios;

Assessoramento a clientes na compra e venda de participações

societárias ou de ativos da sociedade; 

Assessoramento e representação de clientes em assembleias de

acionistas; 

Assessoramento na reorganização, na dissolução e na liquidação de

sociedades e em processos de fusões e aquisições; 

Realização de auditorias jurídicas; 

Recuperação Judicial- orientação e reestruturação de empresas.

Registro de Marcas e Patentes.

RELAÇÕES IMOBILIÁRIAS

RELAÇÕES DE CONSUMO

Representação junto ao Procon;

Ajuizamento das ações que versem sobre responsabilidade do

produtor, dofornecedor e do prestador de serviços;

Realização de contratos;

Responsabilidade civil;

Cadastro indevido em órgãos de proteção ao crédito.



A JCW SOCIEDADE DE ADVOGADOS POSSUI UMA VISÃO MODERNA E DINÂMICA
DO DIREITO. NOSSA MISSÃO É TORNAR O SISTEMA JURÍDICO ACESSÍVEL A
TODAS AS PESSOAS, FORNECENDO SOLUÇÕES EFICAZES E APTAS À DESLINDE
DE CONFLITOS.



ALGUNS DE NOSSOS CLIENTES



Aliando a busca constante pela excelência, o

escritório JCW SOCIEDADE DE ADVOGADOS

oferece atendimento personalizado e a

experiência da equipe sempre voltada á dos

nossos clientes.



ENTRE EM CONTATO

ENDEREÇO

EMAIL

TELEFONES

Praça Pinto de Oliveira, 04, Centro, Varginha -

MG

escritorio@jcjuri.adv.br

(35) 3221-1973

(35) 98857-5059


