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  “Todo o processo é julgado pelos advogados antes de sê-lo pelos Juízes, assim como a morte do doente é pressentida pelos médicos, antes da luta que estes sustentarão com a natureza e aqueles com a justiça.” Balzac  VISÃO |     Prática de uma advocacia que atende os mais altos padrões de qualidade visando a fidelização de seus clientes.  MISSÃO |     Atender ao cliente em todas as áreas do Direito, no alcance de seus objetivos, com criatividade, segurança e eficiência, fazendo com que cada cliente seja tratado como único.  VALORES |     Advocacia compromissada com a ética, responsabilidade, excelência das soluções legais e na satisfação dos nossos clientes por meio de uma compreensão profunda de suas necessidades e negócios.  EXCELÊNCIA |  Inteligência e tranquilidade para tomar a decisão certa. O nosso trabalho se aprimora a cada dia e isso faz com que tenhamos excelência na qualidade do serviço prestado. Investimos em capacitação técnica e ampliação de conhecimentos. Não se trata apenas em fazer, mas como fazer. É a experiência aliada aos novos métodos de conhecimento. O resultado é o sucesso do cliente e, consequentemente, do escritório.   
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  ESCRITÓRIO |      VIEIRA DA CUNHA ADVOGADOS ASSOCIADOS funciona por intermédio de profissionais éticos, competentes e atuantes em diversos ramos do Direito, reunidos em sociedade para a prestação de serviços jurídicos.     Com o trabalho sempre obediente às qualidades de excelência, usamos conhecimento e experiência na execução do atendimento jurídico, prestado a cada empresa ou indivíduo, observando e respeitando as necessidades e complexidades apresentadas.     A partir de uma origem tradicional e preocupação constante com a adoção dos mais elevados padrões éticos, buscamos adotar posturas de vanguarda seja na identificação de soluções aos problemas legais submetidos por nossos clientes, seja preventivamente, na sugestão de procedimentos e ações para evitá-los.      Nosso objetivo principal sempre foi e será a busca da excelência no atendimento aos clientes. Para tanto, desenvolvemos soluções criativas e eficazes a uma vasta gama de necessidades jurídicas, das mais simples e rotineiras às mais complexas e sofisticadas. E nosso compromisso vai além: somos parceiros de nossos clientes, antecipando não só problemas como também oportunidades. Consideramos que o maior patrimônio do escritório é o talento de nossos advogados e o relacionamento desenvolvido com nossos clientes.     
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  ATUAÇÃO |       VIEIRA DA CUNHA ADVOGADOS ASSOCIADOS atua nas principais áreas do Direito: Empresarial; Contencioso; Tributária; Societário; Trabalhista; Penal; Família e Sucessões; Administrativo; Civil; Previdenciário; e Imobiliário.     Na medida em que prestamos serviços nos mais representativos segmentos da atividade empresarial, nossa preocupação com a especialização de profissionais e a prestação de serviços qualificados aos nossos clientes nos conduz a constantemente alargar a abrangência dos nossos serviços. Nossas principais áreas de atividade são:   ► TRABALHO ♦ Atuação em processos judiciais e administrativos trabalhistas 
perante todas as instâncias da Justiça do Trabalho.  ♦ Consultoria a empresas e Sindicatos para os associados. ♦ Participação em comissão de conciliação prévia. ♦ Participação em negociações coletiva (convenção e acordo 
coletivo). ♦Pareceres e estudos em temas relacionados ao direito trabalhista.  ♦ Orientação quanto aos procedimentos jurídicos internos da 
empresa.  ♦ Defesa judicial em ações decorrentes de acidente do trabalho.  ♦ Cálculos trabalhistas.  ♦ Rescisões contratuais. ♦ Trabalho doméstico. ♦ Trabalho Rural.  
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► ADMINISTRATIVO ♦Assessoria a empresas participantes de licitações públicas.  ♦ Representação perante as Comissões de Licitação.  ♦ Ajuizamento de medidas judiciais. ♦ Apresentação de Defesas Administrativas. ♦Propositura de ações e realização de defesa de servidores públicos estatutários e celetistas. ♦ Interposição de Recursos Administrativos.  ► CIVIL ♦ Divórcios/Guarda dos filhos/ Alimentos/ Regulamentação de 
visitas/ Investigação de paternidade. ♦ Inventários e Arrolamentos. ♦ Reparação de Danos. ♦ Defesa do consumidor. 

♠ Reparação por acidentes de consumo; ♠ Reparação por vício do produto ou serviço; ♠ Combate a práticas e cláusulas abusivas. ♦ Execuções. ♦Contratos.  
 ►EMPRESARIAL ♦ Assessoria jurídica a empresas.  ♦ Elaboração de estatutos.  ♦ Elaboração de contratos.  ♦ Cobranças. 
 ► PREVIDENCIÁRIO ♦ Atuação em processos judiciais e administrativos previdenciários. ♦ Pareceres e estudos em temas relacionados ao direito 

previdenciário.  ► IMOBILIÁRIO ♦ Consulta em empreendimentos e incorporações imobiliárias. ♦ Assessoria jurídica para condomínios residenciais e comerciais. ♦ Contratos imobiliários (compra e venda, locação, doação, 
regularização de imóveis urbanos e rurais). ►PENAL 
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♦ Impetração de habeas corpus e mandados de segurança. ♦ Pedidos de liberdade provisória e relaxamento de prisão. ♦ Intervenção como assistente de acusação. ♦ Defesas em ações penais. ♦ Interposição de recursos criminais. ♦ Apresentação de revisões criminais. ♦ Atuação na execução criminal. 
  ♠ OBS.: a atuação em sede criminal será realizada em decorrência da atividade empresarial.  ► TRIBUTÁRIO E FISCAL ♦ Planejamento fiscal. ♦Obtenção de incentivos fiscais. ♦Atuação em parcelamentos fiscais. ♦Consultoria e elaboração de pareceres sobre a legislação tributária. ♦ Defesa em execução fiscal. ♦ Defesa administrativa de contribuintes que caíram na malha fina. ♦ Impetração de Mandados de Segurança. ♦Ajuizamento de exceções de preexecutividade. ♦ Ajuizamento de ações de consignação em pagamento. ♦Ajuizamento de ações cautelares. ♦Ajuizamento de ações de repetição de indébito. ♦Ajuizamento de ações declaratórias. ♦ Ajuizamento de ações anulatórias.   ►ELEITORAL ♦Propositura de ação de impugnação de registro de candidatura e sua respectiva defesa. ♦ Propositura de ação de investigação judicial eleitoral e sua respectiva defesa. ♦ Propositura de representação eleitoral e sua respectiva defesa. ♦ Propositura de recurso contra expedição de diploma e sua respectiva defesa. ♦ Propositura de ação de impugnação de mandato eletivo e sua respectiva defesa.  ► ATUAÇÃO NOS TRIBUNAIS SUPERIORES   
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  EQUIPE |   
► JOANIL VIEIRA DA CUNHA — joanil@vieiradacunha.adv.br   ♦ Advogado inscrito na OAB Seccional do Distrito Feral sob o nº 12.505, militante no Distrito Federal e em alguns Estados vizinhos, sendo sua inscrição primária na OAB Seccional do Mato Grosso sob nº 959 em 25.06.1974;   ♦Graduado na Faculdade de Direito da Universidade Católica de Campo Grande em 16.12.1972;  ♦Habilitado nos concursos públicos de:   ▪Delegado da Polícia Federal em 16.03.1974;   ▪ Auditor do Trabalho pelo Ministério do Trabalho e Emprego em 09.05.1975;   ▪ Procurador Federal em 24.12.1975;  ♦Atividades:   ▪ Auditor do Trabalho de 04.07.1975 até 07.08.1995;   ▪ Chefe de Seção de Inspeção do Trabalho do Ministério do Trabalho e Emprego;   ▪ Diretor da Divisão de Proteção ao Trabalho do Ministério do Trabalho e Emprego;   ▪ Membro da Comissão de estudos e propostas para alteração na Consolidação das Leis do Trabalho em 1979 pelo Ministério do Trabalho e Emprego.   ▪ Atuação em empresas privadas de Administração Imobiliária e Engenharia;   ▪Advogado da NOVACAP-GDF, departamento trabalhista, de 1995 até 2004;   ▪ Advocacia desde 1995;    
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► GUSTAVO HENRIQUE CARVALHO VIEIRA DA CUNHA — gustavo@vieiradacunha.adv.br   ♦ Advogado inscrito na OAB Seccional do Distrito Feral sob o nº 35.300, militante no Distrito Federal e em alguns Estados vizinhos; ♦ Graduado pelo Centro Universitário de Brasília - UniCEUB; ♦ Pós Graduado pela Escola da Magistratura do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios – ESMA/TJDFT; ♦ Secretário-Geral eleito da Associação dos Produtores Rurais do Vale Verde – 2015/2017; ♦ Membro da Comissão de Direito Sindical e Associativo da OAB/DF triênio 2016/2018;  ♦ Formado em Inglês pelo Brasas English Course;  ♦ Formado em Espanhol pelo Instituto Cervantes de Brasília;    
► ANDRÉ LUÍS CARVALHO VIEIRA DA CUNHA —andre@vieiradacunha.adv.br  ♦ Advogado inscrito na OAB Seccional do Distrito Feral sob o nº 43.445, militante no Distrito Federal e em alguns Estados vizinhos; ♦ Graduado pelo Centro Universitário de Brasília - UniCEUB; ♦ Pós Graduado em Direito do Trabalho e Processo do Trabalho no Instituto Brasiliense de Direito Público – IDP;  ♦ Tesoureiro eleito da Associação dos Produtores Rurais do Vale Verde – 2015/2017; ♦ Membro da Comissão de Direito Sindical e Associativo da OAB/DF triênio 2016/2018; ♦ Formado em Espanhol pelo Instituto Cervantes de Brasília; 
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 DADOS SOBRE INSTALAÇÕES E EQUIPAMENTOS | 
 
 ♦ Área útil do escritório: 90m², localizado no Plano Piloto, no coração de Brasília-DF. O escritório se encontra em um raio de 10 quilômetros de todos os Tribunais Superiores, bem como da Justiça Comum, Trabalhista e Federal, permitindo excelente mobilidade e agilidade na atuação.  
 ♦ Quantidade de salas ou divisões: 07 (sete).   ♦ Micros: 03 (três) computadores e 03 (três) notebooks, sendo que atuam ligados, cumulativamente com monitores secundários. Temos roteador que permite interligar até 32 (trinta e dois) aparelhos, assim como um servidor de impressão. Todos os aparelhos possuem o Sistema Windows 10. Internet a uma velocidade de 60 (sessenta) Megas.  
 ♦ Tablets: 03 (três). 
   ♦ O escritório possui um Sistema Particular das Nuvens (NAS), por meio do aparelho Business Storage 1-Bay, com capacidade para 2TB (Terabytes) de disco rígido, permitindo armazenamento de peças e processos com maior eficiência e garantindo sua visualização em qualquer local do mundo.   ♦ O escritório possui um software pessoal de controle jurídico, com controle de processos, andamentos, audiências, agendas, clientes, compromissos, estatísticas, relatórios e financeiro via web. Sistema que também permite elaboração de cálculos precisos e garante um canal de comunicação entre cliente e advogado também pelo sistema, bastando o cliente obter uma senha e login.   ♦ Impressoras: 3 (três), sendo 2 (duas) profissionais para digitalização, xerox e fax.   ♦ Fax: 2 (dois).   ♦ Scanners: 03 (três).    VIEIRA DA CUNHA ADVOGADOS ASSOCIADOS 15.330.043/0001-02 
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       SEMPRE COM VOCÊ. 
       


