CONSULTA jurídica
DRA. CAMILA LEÃO
OAB/MG 200.913

Aqui você vai saber como vai ocorrer
nosso atendimento.

proposta de
honorários
advocatícios
Agradeço a confiança em meu trabalho e
reafirmo o meu comprometimento na
busca pela melhor solução para a
garantia do seu direito de forma
humanizada.
Conte comigo!
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sobre a consulta
A consulta jurídica consiste em todas as
orientações pertinentes sobre um
determinado caso concreto específico,
incluindo análise de documentos,
correção e auxílio na elaboração de
peças
processuais,
podendo
ser
realizada uma ou mais reuniões para
evolução e acompanhamento.
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SOBRE O
ATENDIMENTO
Durante a pandemia as
consultas estão sendo
realizadas pela
plataforma ZOOM,
WhatsApp ou Facetime,
com duração máxima
de 1 (uma)hora.
Dias e horários a serem
negociados pelas
partes, após
confirmação de
pagamento da primeira
consulta.

sobre a dra. camila leão
Advogada da área de família. Graduada
pela PUC Minas. Pós-Graduanda em
Direito de Família (PUC Minas), em
Advocacia Cível (Escola Superior de
Advocacia), em Advocacia Extrajudicial
(Faculdade Legale) e em Direito Público
(Faculdade Legale).
Membro das Comissões de Direito Civil,
Direito de Família e OAB Jovem.
Associada ao Instituto
Brasileiro de Direito
de Família (IBDFAM).
Foi estagiária da
Defensoria Pública, do
Serviço de Assistência
Judiciária e monitora
de Direito de Família
da PUC Minas.
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serviços
consultas de dúvidas
Caso queira apenas tirar dúvidas
sobre
determinado
caso
concreto, com prévia análise de
documentos,
mediante
conferência única, o valor perfaz
o montante de R$ 300,00
(trezentos reais) pago antes da
consulta, sendo que, havendo
interesse em prosseguir com a
consultoria posteriormente, esta
quantia será abatida do valor da
consultoria integral.

acompanhamento ou
ajuizamento de ação
Valores a combinar após análise
do caso

elaboração de minutas
ou peças processuais
Para elaboração de minutas e/ou
peças
processuais,
serão
cobrados valores avulsos (por
peça), ou mediante contratação
de PARCERIA, cujos valores
serão
calculados
segundo
critérios objetivos, que envolvem
a complexidade da causa e a
litigiosidade do problema.

investimento
O
investimento
dos
honorários
advocatícios depende de caso a caso.
Esse valor inclui a correção de todas as
peças processuais, primeiro atendimento,
bem como reuniões, vídeo chamadas e
contatos via e-mail de forma ilimitada.

formas de pagamento
Consulta: à vista.
Demais serviços: Entrada na data da assinatura do
contrato + parcelas a combinar.
Pagamento por boleto bancário ou cartão será
enviado via WhatsApp ou e-mail.
Transferência bancária.
Camila Stephany Reis Leão
CPF: 118.023.186-40
Caixa Econômica Federal
Agência: 3553
Operação: 013
Conta poupança: 00014697-5
Banco do Brasil
Agência 4861-5
Conta corrente 4976-X
Após a confirmação do pagamento, será realizado o agendamento para primeira
videoconferência. Favor enviar o comprovante de pagamento.

agendamentos

conecte-se comigo em
outras plataformas
digitais

CLIQUE NOS ÍCONES PARA INTERAGIR

