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Há quase dois anos, 
precisamente no dia 13 de julho 
de  2013,  nasc ia  a  Cer ta 
Soluções Ltda com o intuito de 
prestar serviços em informática 
especializada, com foco em 
atendimento às empresas com 
maior velocidade e resolução de 
problemas do que o mercado 
fornecia.

A empresa liderada 
pelos sócios Rafael Bousada e 
Marcos de Abreu conta hoje 
com três técnicos no setor de 
supor te técnico, prestando 
serviços de manutenção básica 
e avançada em equipamentos e 
programas, suporte remoto ao 
c l iente e  v is i tas técnicas 
preventivas e corretivas. 

Publicação trimestral da classe contábil

Miraí/MG - Tel.: 32 3426-1274
Rio Pomba/MG - Tel.: 32 3571-1444

Diretoria Certa Soluções

Certa Soluções Ltda.: 
A sua solução em TI

Quem deve Declarar Imposto 
de Renda 2015.

- As pessoas físicas que receberam rendimentos tributáveis superiores a R$ 
26.816,55 em 2014 (ano-base para a declaração do IR deste ano).

- Os contribuintes que receberam rendimentos isentos, não-tributáveis ou 
tributados exclusivamente na fonte, cuja soma tenha sido  no ano superior a R$ 40 mil
passado.

- Quem tiver a posse ou a propriedade, em 31 de dezembro de 2014, de bens ou 
direitos, inclusive terra nua, de valor total superior a R$ 300 mil, também deve declarar 
IR neste ano.

- Quem optou pela isenção do imposto sobre a renda incidente sobre o ganho 
de capital venda de imóveis residenciais, auferido na  cujo produto da venda seja 
destinado à aplicação na aquisição de imóveis residenciais localizados no país, no prazo 
de 180 dias contados da celebração do contrato de venda.

- Quem pretenda compensar, no ano-calendário de 2014 ou posteriores, 
prejuízos de anos-calendário anteriores ou do próprio ano-calendário de 2014, 
informou a Receita Federal.
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Dicas Breve Relato:

Documentação necessária:

Ÿ BAE

Ÿ Contrato Social

Ÿ Certificado de Condição  de MEI 

Ÿ Habite-se 

Ÿ (Declaração de Ausência de Risco para substituir o 
AVCB ou Habite-se)

Ÿ Contrato de Locação

Ÿ Certificado de Dedetização (em caso de atividade: 
Alimentação; Saúde; Estética; Repouso)

Ÿ Documentos Pessoais (identidade e CPF - Autenticados) 

Ÿ Guia de IPTU (Identificação do terreno e metragem)

Ÿ Laudo de Impacto Acústico (Em caso de: Clubes; 
Danceterias; Boates ; Casas de Festas )

Observações importantes:

1) O MEI só paga taxa de alvará caso a abertura da firma for 
feita no ano anterior da entrada na Prefeitura

2) Caso for fazer alterações de endereço no MEI, será 
necessário informar toda documentação novamente à 
Prefeitura Municipal de Ubá.

3) Caso o imóvel tiver mais de 200 m2, deverá conter um 
projeto de AVCB elaborado por um engenheiro e aprovado 
no Corpo de Bombeiros

4) Caso o MEI for passar para o SIMPLES, deverá fazer a 
opção da exclusão do SIMEI para o SIMPLES no site da 
Receita Federal.

Informações: Minas Fácil/Ubá (Císero Ricardo Gonçalves, 
Auxiliar Administrativo) 

Educação Fiscal - Alicerce de uma 
consciência tributária

O Programa Nacional de Educação Fiscal _ PNEF objetiva a 
promoção e institucionalização da Educação Fiscal para o efetivo 
exercício da cidadania. A população em geral precisa estará ciente e 
compreender a função socioeconômica do tributo. É de suma 
importância que os setores educacionais, as entidades tenham plena 
consciência de sua importância e façam a divulgação nos diversos 
âmbitos.  Importante também é compreender dentro do contexto 
social, o papel da Educação Fiscal. 

Lembramos também a todos os leitores, que já terminou o 
prazo para o pagamento do IPVA de forma integral com desconto. Em 
março o pagamento da 3ª parcela do IPVA já poderá ser realizado de 
acordo com o final da placa do veículo. Ressaltamos também que o 
pagamento da Taxa Renovação de Licenciamento Anual de Veículos 
Automotores (TRLAV) poderá ser efetuado até o dia 31/03.

Antonio de Pádua da Rocha

Coordenação Educação Fiscal – Receita Estadual -  Ubá

Novas regras para o seguro-desemprego
Atualmente, o trabalhador pode solicitar o seguro-desemprego após trabalhar seis meses. 
Com as novas regras, ele terá que comprovar vínculo com o empregador por pelo menos 18 
meses na primeira vez em que requerer o benefício. Na segunda solicitação, o período de 
carência será 12 meses. A partir do terceiro pedido, a carência voltará a ser seis meses.

Também haverá alteração no pagamento das parcelas. Pela regra atual, o trabalhador recebe 
três parcelas se tiver trabalhado entre seis e 11 meses. Para receber quatro, ele tem que ter 
trabalhado entre 12 e 23 meses e para receber cinco parcelas tem que ter trabalhado pelo 
menos 24 meses.

O governo também vai aumentar a carência do tempo de carteira assinada do trabalhador que 
tem direito a receber o abono salarial. Antes, quem trabalhava somente um mês e recebia até 
dois salários mínimos tinha acesso ao benefício. Agora, o tempo será de, no mínimo, seis 
meses ininterruptos. Outra mudança será o pagamento proporcional ao tempo trabalhado, do 
mesmo modo que ocorre atualmente com o décimo terceiro salário, já que, pela regra atual, o 
benefício era pago igualmente para os trabalhadores, independentemente do tempo 
trabalhado.

As regras introduzidas agora terão impacto maior a partir de 2016. Para o trabalhador que 
adquiriu o direito por ter trabalhado em 2014, vale a regra atual. 

Abertura do MEI (Micro Empreendedor Individual) na Prefeitura Municipal de Ubá a) Para baixar uma firma registrada 
em Cartório basta apresentar o distrato 
elaborado pelo contador no mesmo e logo 
após solicitar a baixa na Receita Federal. 
Caso a firma tenha inscrição estadual e 
municipal requerer baixa em ambos órgãos. 

b) O Sindicato dos Comerciários está 
funcionando na Galeria dos Viajantes, loja F 
(Rua São José, 406). 

c) Os segurados da Previdência Social 
já podem consultar o Demonstrativo de 
Impostos de Renda de Pessoa Física 
(DIRPF), ano base 2014. O extrato já está 
disponível na página da Previdência Social 
( )www.previdencia.gov.br

d) O Governo lançou um sistema 
nacional que simplifica o processo de 
fechamento de empresas. O novo modelo vai 
permitir ao empresário fechar só dia.Sem a 
necessidade de apresentação de certidões 
negativas de débitos tributários, trabalhistas 
e previdenciários. Será preciso ir apenas à 
Junta Comercial.

http://www.previdencia.gov.br/
http://www.contabeis.com.br/termos-contabeis/junta_comercial
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Rua Major Felicíssimo, 65 - Sala 01 - Centro - Visconde do Rio Branco - MG 

Tel: (32) 3551 - 3353

ORCOL
Contabilidade

Rua Coronel Júlio Soares, 301 - Centro
Tel.: 32.3532-4363 - Cel.: 8852-4332

E-mail: orcol@orcol.com.br

Cláudio Fernando de Souza

Daniela Soares de Souza Lima

Contabilidade com Credibilidade

Contabilistas e lideranças ubaenses falam 
sobre a possível crise em 2015

Após o ano da Copa e das Eleições 
Presidenciais passar, o cenário em 2015 é de 
desalento tanto na conjuntura politica quanto na 
economia brasileira. As dificuldades, ao que parecem, 
serão desafiadoras para todos os seguimentos. 
A reportagem principal do informativo Breve Relato 
nesse primeiro trimestre de 2015 mostra a 
preocupação sobre uma possível crise no país em 
2015. Contabilistas e gestores ubaenses falam sobre 
o assunto.

O contador Luiz Fernando Medina do Vale 
(LFM Contabilidade) acredita que 2015 será um ano de 
extremo arrocho e apreensão em todos os segmentos. 
“O Governo perdeu credibilidade e junto arrastou o 
Brasil. Quanto às perspectivas no meio empresarial 
em nossa região, meu ponto de vista é que ninguém 
deve se abater atribuindo culpas à situação. Tem que 
atuar dentro de um planejamento estratégico e ir à luta 
para a sustentabilidade de seu negócio. A inércia de 
alguns aumenta opor tunidades de outros mais 
ousados e articulados”, definiu.

Para o contador Willer de Oliveira (D´Atas 
Contabilidade) a possibilidade de uma forte crise em 
2015 existe. “Entendo que nossos empresários  
devem olhar para suas empresas seus negócios, com 
foco em custos, estoques, resultados por clientes, 

fluxo de caixa, demonstrações, e planejamento”, 
ressaltou.

De uma maneira geral a apreensão, 
desconfiança, incerteza, receio, são alguns adjetivos  
que vão nos acompanhar durante este ano, sem 
dúvidas devemos ter cautelas e tomar decisões 
estratégicas bem elaboradas e acompanhadas. O 
contador neste momento terá grande papel de 
assessorar o empresário.

De acordo com a gerente administrativa do 
Intersind, Heliane Hilário, Ubá não está fora desse 
quadro, o setor moveleiro também está desaquecido. 
“Sabemos que  a indústria moveleira é a principal fonte 
de geração de emprego e renda para a região. Se o 
ritmo da indústria cai, consequentemente toda a região 
sofre”, explanou.

XXIV Breve Relato no 
Café com Contabilistas

HomologNet, Seguro Desemprego e 
Previdência marcaram o primeiro evento do ano 
realizado pelo Breve Relato em 2015. Dezenas 
de contadores e colaboradores do setor 
puderam conferir as mudanças que poderão 
ocorrer ate o final de março. 

A advogada e homologadora do 
Sindicato dos Comerciários, Dra. Renata 
Valente (Corrêa & Valente Associados), foi a 
instrutora do evento realizado no último dia 
25/02, no auditór io do Sindicato dos 
Marceneiros (órgão parceiro do Breve Relato).

Sebastião VieiraSebastião VieiraSebastião Vieira

Av. Padre Macário, 331- CentroAv. Padre Macário, 331- Centro
Tocantins/MG - CEP 36512-000Tocantins/MG - CEP 36512-000
Av. Padre Macário, 331- Centro
Tocantins/MG - CEP 36512-000

Técnico em Contabilidade - CRC/MG: 42.593Técnico em Contabilidade - CRC/MG: 42.593Técnico em Contabilidade - CRC/MG: 42.593

Contabilidade

Consultoria Empresarial

Planejamento Tributário

Wilian Aurélio de Oliveira

Contador - CRC/MG 60.611

(32) 3541-1891

Avenida Olegário Maciel, 103 | Industrial | Ubá

contabilidadecontabilidadecontabilidade

(32) 3531-6514(32) 3531-6514(32) 3531-6514

E-mail: camiloto@uai.com.br

Rua Antenor Machado, 260 - Sala 302
Centro - Ubá - Minas Gerais

40 40 40 40 40 
AnosAnosAnosAnosAnos

Rua Raul Soares, 74 - Loja C - Centro - Tocantins - MG
Praça Guarurama, 116 - Lojas 13,15 e 17 Centro - Piraúba - MG

“33 anos”
ROCHA
CONTABILIDADE

de 1976

E-mail: controcha@gmail.com

Tocantins
3574-1582

Piraúba
3573-1599

Av. Dr. Carlos Soares, 388 | Centro | Visconde do Rio Branco/MG 

(32) 3551-2707

Assessoria Contábil
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Na virada do ano, o 
Governo anunciou a Medida 
Provisória 665 que institui 
novas regras para o seguro-
desemprego. Tendo como a 
principal mudança a relação 
dos prazos de carência para 
concessão dos benefícios e 
também quanto ao número de 
parcelas a serem recebidas 
pelo trabalhador. Antes da 
Medida Provisória 665 era 
suficiente que o trabalhador se 
fixasse na empresa por um 
período mínimo de seis meses 
para ter direito a três parcelas 
do benefício previdenciário. 
Agora, o trabalhador precisa 
ficar no mínimo 18 meses no 
mesmo emprego. 

A  e s p e r a n ç a  d o 
Governo e do Empregador é que 
com essas mudanças na 
concessão do beneficio possa 

reduz i r  a  rotat iv idade do 
trabalhador no emprego, tendo 
em vista à nova realidade de 
adaptação ao mercado de 
trabalho brasileiro. Sendo esse 
novo cenário benéfico para a 
carreira do trabalhador, pois 
permanecer no quadro de 
funcionários de uma empresa 
por mais tempo faz com que o 
profissional assimile a estrutura 
organizacional da companhia, 
atuando assim em consonância 
c o m  o s  p r o c e d i m e n t o s 
aprendidos, podendo ainda ser 
reconhecido como a pessoa 
capacitada para coordenar 
determinado depar tamento, 
acarretando ganho curricular e 
consequentemente, financeiro. 

Assim, a expectativa é 
q u e  a s  r e l a ç õ e s  e n t r e 
empregador e empregado 
mudem. A mudança pode fazer 

com que o Governo ganhe com 
a economia e equilíbrio das 
c o n t a s  p ú b l i c a s ,  o s 
empregados, com a diminuição 
d o  " t u r n o v e r "  e 
c o n s e q u e n t e m e n t e 
aprendizado e qualificação, os 
empregadores, com a melhoria 
em sua principal ferramenta 
poderão ter um significativo 
aumento em sua produtividade 
e  c o m p e t i t i v i d a d e ,  e  a 
sociedade, com a possibilidade 
de investimentos em tantos 
setores carentes. É esperar para 
ver o resultado.

OpiniãoOpiniãoOpinião
Por: José Maurício de Paula

*Bacharel em Ciências 

Contábeis pela FECEA - Faculdade Estadual 

de Ciências Econômicas de Apucarana – 

Apucarana/PR
CRC/MG 078165/O-3
Fone: (32) 3531-0765

Contadores falam sobre o atendimento
de certificação digital na Resolution

SEGURO  DESEMPREGO: Mudanças são benéficas? 

"Serviço de excelente qualidade. Com certeza 
facilitou muito o trabalho de contabilistas e 
empresários da região".

Camilo de Lellis, contador 
(Rosa Emanuela Contabilidade)

“Desde que surgiu a obrigatoriedade do uso 
de Certificado Digital para algumas empresas 
e empresários, nós contadores e nossos 
clientes tínhamos grandes transtornos na 
aquisição e funcionamento destes produtos. 
Sendo que muitas das vezes os nossos 
clientes adquiriam os certificados e estes não 
funcionavam.
Após a implantação deste serviço pelo Breve 
Relato em parceria com a empresa Resolution 
Consultoria Ltda, não enfrentamos mais estes 
problemas”.

Si lvana Dor iguêt to  Si lva  Moreira , 
contadora (SN Contabilidade)

“É com bastante satisfação que venho falar 
sobre certificação digital realizado pelo Breve 
Relato em parceria com a Resolution.  O 
atendimento é personalizado, rápido e 
eficiente. Antes do Breve Relato nossos  
certificados digitais eram  feitos na caixa 
econômica e correios, mais o processo era 
burocrático e demorado, e ainda tínhamos 
que gerar o certificado pela internet. Quanto 
necessitava de um certificado com mais 
urgência o cliente tinha que se deslocar  até 
Juiz de Fora. Com o Breve Relato/Resolution  
tudo ficou bem mais fácil”. 

Weverton Siqueira, contador
(São Carlos Contabilidade)



Há quase dois anos, precisamente no dia 13 de 
julho de 2013, nascia a Certa Soluções Ltda com o intuito 
de prestar serviços em informática especializada, com 
foco em atendimento às empresas com maior velocidade 
e resolução de problemas do que o mercado fornecia.

A empresa liderada pelos sócios Rafael Bousada 
e Marcos de Abreu conta hoje com três técnicos no setor 
de suporte técnico, prestando serviços de manutenção 
básica e avançada em equipamentos e programas, 
suporte remoto ao cliente e visitas técnicas preventivas e 
corretivas. 

Já a diretoria comercial presta toda a assistência 
ao cliente em cotações com grandes nomes no mercado 
como Dell, Microsoft e TrendMicro (Antivírus), cotações 
de serviços, elaboração de propostas, levantamento de 
necessidades de nossos clientes entre outros. A diretoria 
técnica participa ativamente dos trabalhos do nosso 
suporte e desenvolve novos produtos para as demandas 
de nossos clientes.

Segundo o consultor de TI e sócio da Certa 
Soluções, Rafael Bousada, a diretoria é formada por 
profissionais com certificação de nível internacional e 
presta toda a Consultoria de TI que os clientes necessitam, 
com grandes planejamentos e buscando as melhores 

práticas do mercado alinhando a economia que sempre 
buscam em seus trabalhos. “Para que os clientes 
conheçam nosso trabalho, oferecemos a eles uma 
consultoria de levantamento gratuita, com entrega de 
relatório ao final de tudo que recomendamos que seja feito 
na rede, não sendo o mesmo obrigado a executar nenhum 
trabalho conosco”.

A empresa Certa Soluções conta ainda com um 
atendimento especializado, que cuida de encaminhar 
todos os técnicos para os clientes, realizando os 
agendamentos e organizando onde todos devem estar 
alocados. Os principais diferenciais da Certa Soluções 
estão na metodologia de trabalho: Possuem Certificação 
LPIC-1 – LINUX, que atesta, o conhecimento deles nesse 
sistema que faz hoje parte do mercado. Trabalham com 
Windows Server, dimensionando a configuração para o 
cliente e seu ambiente de trabalho, e concretizam 
parcerias como o Breve Relato (10% de desconto aos 
associados em qualquer serviço que prestam) e têm ainda 
parceria com uma empresa de telefonia, que trabalha em 
conjunto em alguns casos estruturando redes de 
computadores e efetuando instalações de PABX.

De acordo com o consultor de TI e também sócio 
da Certa Soluções, Marcos de Abreu, nossa missão é 

solucionar todas as necessidades de informática de 
nossos clientes. “Não importa o problema que o cliente 
tiver, seremos incessantes na busca de solução e, como 
costumamos dizer, o que não conseguimos resolver 
indicamos alguém que possa”.

Os sócios Rafael Bousada e Marcos de Abreu, 
em mensagem final aos seus clientes, garantem que a 
Certa Soluções está à disposição para dar qualquer apoio 
na resolução de problemas. “Estamos sempre disponíveis 
para melhor servi-los e buscando constantemente 
soluções inovadoras para economizar tempo e dinheiro, 
maximizando assim o crescimento exponencial de nossos 
clientes”, finalizam.
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Equipe Certa Soluções

Certa Soluções Ltda.: A sua solução em TI
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Já faz alguns anos que os 
Governos Federal, Estaduais e Muni-
cipais vêm estruturando o seu aparato 
fiscal para aumentar a arrecadação de 
impostos e diminuir a sonegação fis-
cal. Para que isso acontecesse, em 
2007 o Governo deu início a um novo 
projeto que nós conhecemos como 
SPED (Sistema Público de Escritura-
ção Digital) e desde a sua implantação 
o GOVERNO bate recorde de arrecada-
ção todos os anos. 

O lema deste projeto foi a cen-
tralização de informações e a conse-
quente diminuição ao que podemos 
chamar de burocracia redundante. 
Após oito anos de sua implantação não 
vimos diminuição e sim um acúmulo 
de informações.

No meio deste fogo cruzado, 
entre empresas e o fisco estão as con-
tabilidades, que até o momento a cada 
dia que passa se vê mais e mais sufo-
cada perante um cenário de ter que 
atender a um aumento de inúmeras 
obrigações acessórias e ter que absor-
ver inúmeros procedimentos burocrá-
ticos para dentro dos escritórios que 
antes eram realizados nas unidas das 
diversas autarquias às quais as empre-
sas devem algum tipo de obrigação.

Diante de um aumento do volu-
me de serviço, as empresas contábeis 
se viram obrigadas a contratar mais 

mão de obra e a investir no seu parque 
tecnológico (novos programas,  com-
putadores, servidores, internet e etc) 
para atender as demandas dessa nova 
era digital, que exige velocidade, segu-
rança e confiança das informações 
que estão sendo processadas.

Como se não bastasse ter 
aumentado os serviços burocráticos, 
somos obrigados a lidar com um ema-
ranhado de normas, leis e decretos que 
mudam todos os dias o que acaba por 
honerar ainda mais os custos dos 
escritórios com consultorias jurídicas.

Por conta de todas essas trans-
formações e as que ainda virão, faço 
aqui a seguinte pergunta: A sua 
empresa está preparada?

Jaime Vargas Jr.
Técnico em Contabilidade

Bacharel em Direito

Pça do Rosário, 168
Centro - Ubá - MG

Sistemas  Contábeis  e  Gerenciais

(32) 8407-9440 / (32) 9801-6896 

Rua Antenor Machado, 260, Sl. 02 - Centro
 CEP 36.500-000  - Ubá – MG 

E-mail: damataconsultoria@gmail.com 

Damata Damata 
Consultoria Ambiental

(32) 3541-2907

3021-2776 
8404-1501 factor@factormarcas.com.br

Rua Nicola Campanha, 102 - Derminas

As empresas contábeis e 
a era digital!

Assessoria e Consultoria Contábil de Piraúba Ltda.

R. Adolfelim Corrêa, 34 - Centro - Piraúba-MG - CEP 36170-000

Tel./Fax: (32) 3573-1711

 ascon@asconpirauba.com.br

 www.asconpirauba.com.br

contabilidadearaujoelino@yahoo.com.br

Rua Cel. Francisco Vieira, 41
2º Andar - B. Rosário
Rio Pomba - MG

Tel.: (32) 3571-2261
Cel.: (32) 9903-9570

CEP 36180-000

CRC/MG: 6681/0

CONTABILIDADECONTABILIDADECONTABILIDADE

ARAÚJO & LINOARAÚJO & LINOARAÚJO & LINO

Rua Treze de Maio, 95, Loja 113, Centro - Ubá - MG

Telefones: (32) 3532-5872 / (32) 3532-2113 / Cel: (32) 9985-1103 9911-5733

senacontabilidade@gmail.com
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“Integrando informações para o sucesso dos nossos clientes”

Venha conhecer o Pró-Loja, um produto destinado ao comércio com 
recursos diferenciados que privilegiam a integração entre empresas 

e suas características para o bem comum. 

Ø Integração permanente entre os módulos Cadastros, Estoque, Vendas, OS, Garantia e Financeiro.
Ø Emissão de NF-e e Cupom Fiscal. (Em breve emissão de nota fiscal eletrônica de serviços) com geração de sintegra.
Ø Inovador sistema de acompanhamento de metas de vendas. Individual ou Global com posicionamento ��������

automático da equipe de vendas. Totalmente gráfico e de fácil interpretação.
Ø Tecnologia própria de integração cadastral via internet para facilitação da obtenção de dados  do  cliente.
Ø Relatórios diversos para todos os módulos do sistema
Ø Fluxo de Caixa / DRE

Ø Jornal (visual) informativo e resumido dos módulos do sistema (em desenvolvimento).
Ø Versões simples, intermediária e completa com diferentes preços para atender às necessidades da sua 

empresa.

Praça Guido Marliére, 30 Sala 507 
Ed.Chico Parma – Centro / Ubá-MG

sac@cucabrasil.com.br
Telefone: (32) 3021-1777

Por Fernando Saadi

Desde a década de 90 os departamentos jurídicos 
d a s  g r a n d e s  e m p r e s a s  v ê m  s e n d o  r e d u z i d o s 
sistematicamente. Apesar do crescimento constante das 
demandas judiciais, elas têm preferido apostar na 
terceirização dos serviços a escritórios de advocacia, 
especialmente no que se refere ao contencioso. Nas questões 
estratégicas, as companhias optam, em geral, por trabalhar 
internamente, terceirizando algumas funções a poucas bancas 
de advocacia. 

Os motivos variam: redução de custos com 
estrutura, pessoal e tecnologia, busca de um serviço 
especializado e maior eficiência na execução de determinadas 
tarefas. Há ainda as empresas que preferem optar pela 
contratação de advogados que permaneçam no escritório 
durante um tempo prestando determinada consulta.

Porém, muitas companhias ainda têm dúvidas se 
terceirizar o setor jurídico é o melhor caminho. É bom para a 
empresa entregar suas informações confidenciais a um 
funcionário que não tenha vínculo direto com a companhia? 
Como garantir que o trabalho atenda às expectativas? Afinal, 
entre terceirizar o serviço e manter um setor jurídico interno, 
qual é a melhor opção?

Contudo, a grande preocupação do mercado em 
relação à terceirização dos serviços jurídicos é com as 
chamadas advocacias de massa.

Tal preocupação, se deve à má qualidade nos 

serviços prestados, tendo em vista dois fatores: volume de 
demandas e preço. 

Esse segmento classificado atualmente de “full 
service”, denominação usada para quem se propõe a atender 
todas (ou quase todas) as áreas do direito, tem sido uma 
tendência crescente, que busca a industrialização das 
demandas ,  l e vando  o  esc r i t ó r i o  a  adm in i s t r a r 
simultaneamente milhares de processos. 

Para alguns especialistas no assunto, as vantagens 
da estrutura “full service” são, dentre outras, a ampliação da 
receita financeira, maior visibilidade do escritório perante o 
judiciário e a comunidade empresarial. Entre as desvantagens, 
o alto custo mensal, a dificuldade de manter a motivação e o 
nível de qualificação profissional do “exército” de advogados, 
e ainda, em função dos salários, tendo em vista uma mão de 
obra que “gira” com frequência acarretando perda da 
qualidade na prestação dos serviços. 

O fato é que em função da tendência crescente das 
empresas em terceirizar suas demandas jurídicas em um ou 
mais escritórios, as sociedades de advogados que praticam o 
direito empresarial têm ampliado seu escopo de oferta 
agregando correspondentes, parceiros ou incorporando 
novos quadros, com o objetivo não de perder oportunidades.

*Fernando Saadi é sócio da SAADI ADVOGADOS 
ASSOCIADOS – fernandosaadi@saadiadvogados.com.br 
- +55 32 3214 4114

A TERCEIRIZAÇÃO DOS SERVIÇOS JURÍDICOS
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Mendes
Abertura - Encerramento
Transferência de Empresas

Imposto de Renda - Contabilidade em Geral

Rua da Paz, 122 - Centro - Ubá/MG
Fone/Fax: (32)3532 - 7898

E-mail: mendes.contabil@yahoo.com.br

Assessoria Contábil

Rua São José, 249 - 2º andar - Centro
Ubá - Minas Gerais

Tel.: (32) 3532-2215

ASSESSORIA CONTÁBILCONTABILIDADE LUCARELLI

Av. Cristiano Roças, 274 / LJ 03 • Centro • Ubá • MG

TEL.: (32) 3532-1393

escol@escolnet.com.br

FONE: (32) 3532-3665FONE: (32) 3532-3665FONE: (32) 3532-3665
escritoriocontabiliza@yahoo.com.br

Contabiliza

Tel. (32) 3532-4444

Rua João Guilhermino, 18 - 1º Andar - Centro - Ubá - MG

“Consolidando Credibilidade no setor que atua”

E-mail: sao.carlo@uol.com.br

Rua Isaura Resende, 39 - Tel.: 3541-0091
Centro - Ubá - MG - CEP 36500-000

Rua Cel. Dominiciano, 121 - Centro
Muriaé - MG - CEP 36880-000

Cursos

Administração - Análises Clínicas
Enfermagem - Esté�ca - Farmácia
Meio Ambiente - Radiologia
Segurança do Trabalho

Contabilidade e Assessoria Empresarial

(32) 3531-5466
Av. Padre Arnaldo Jansen, 808 - 1º Andar - Bairro Santana

Ubá - Minas Gerais

* Contabilidade* Contabilidade
* Aberturas de Firmas* Aberturas de Firmas
* Imposto de Renda* Imposto de Renda

* Contabilidade
* Aberturas de Firmas
* Imposto de Renda

MATRIZ: MATRIZ: MATRIZ: 
CEP - 36.520.000 - CEP - 36.520.000 - CEP - 36.520.000 - 

FILIAL: FILIAL: FILIAL: 
CEP - 36.555.000 - Ervália - MG - Tel./Fax: (32) 3554-1126 / 3554-1628CEP - 36.555.000 - Ervália - MG - Tel./Fax: (32) 3554-1126 / 3554-1628CEP - 36.555.000 - Ervália - MG - Tel./Fax: (32) 3554-1126 / 3554-1628
corel@konet.com.brcorel@konet.com.brcorel@konet.com.br

Visconde do Rio Branco - MGVisconde do Rio Branco - MGVisconde do Rio Branco - MG
Trav. Souza Lima, 22 - Centro - Tel./Fax: (32) 3551-4122Trav. Souza Lima, 22 - Centro - Tel./Fax: (32) 3551-4122Trav. Souza Lima, 22 - Centro - Tel./Fax: (32) 3551-4122

Rua Sagrado Coração de Jesus, 70 -  Fundos - CentroRua Sagrado Coração de Jesus, 70 -  Fundos - CentroRua Sagrado Coração de Jesus, 70 -  Fundos - Centro

Treinamento
Líder Coaching - Coaching de Vendas

Coaching Individual
Coaching de Vida - Coaching de Carreira - Business Coaching

Coaching Executivo - Coaching de Emagrecimento
Coaching de Relacionamento - Coaching de Mulheres

Av. Raul Soares, 36 - Centro - Ubá/MG
Telefone: (32) 3021-1272

www.intuitus.com.br
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