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E scritório

O Escritório foi fundado em 1976, pelo sócio Dr. Lucio José Rubik, que com larga experiência adquirida
ao longo dos anos, principalmente no âmbito da assessoria empresarial consultiva e contenciosa, atua
juntamente com os demais sócios, buscando promover a justiça e a máxima satisfação de seus clientes.
Nosso objetivo é o atendimento de qualidade superior com características distintas, que possam ser percebidas por meio dos benefícios gerados.

Prestamos nossos serviços em sistema de parceria com nossos clientes, proporcionando soluções modernas, racionais e ágeis. Visando assegurar a excelência de nossos serviços, estamos permanentemente em processo de atualização por intermédio de programas de especialização e de educação continuada.

reas de atuação

Á

O Escritório atua nas áreas do direito civil, comercial e trabalhista, voltado principalmente para assessoria
empresarial, de forma consultiva e preventiva ou contenciosa.
DIREITO COMERCIAL: Constituição, dissolução, cisão e incorporação de sociedades, assessoria na
aquisição e venda de sociedades, cobranças, concordatas e falências, contratos de representação comercial.
DIREITO CIVIL: Elaboração e revisão de contratos em geral, assessoria em negociações imobiliárias,
relações de consumo, responsabilidade civil (indenizações por danos materiais e morais), ações possessórias, reivindicatórias, usucapião, locações, despejos, cobrança de aluguéis e encargos, cobranças
extrajudiciais e judiciais de créditos, propositura de ações, apresentação de contestação, impugnação
(judicial) e defesa administrativa perante os órgãos públicos.
DIREITO DO TRABALHO: Assessoria e consultoria , com pareceres relativos à legislação trabalhista
(preventiva), propositura de ação e apresentação de defesa em dissídios individuais (contencioso) e
administrativa, perante o Ministério do Trabalho, Ministério Público do Trabalho e Câmaras de Conciliação
Prévia.
DIREITO DE FAMÍLIA E SUCESSÕES: Partilhas, inventários judiciais e extrajudiciais (escritura), arrolamentos e testamentos; divórcios judiciais ou extrajudiciais (escritura); constituição de união estável
(contrato), reconhecimento e dissolução de união estável.
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