MONARCHA - ADVOGADOS ASSOCIADOS

I- Apresentação:
Sediado no Centro da cidade do Rio de Janeiro, o Escritório Monarcha Advogados
Associados atua nas áreas preventiva, pré-contenciosa e contenciosa cível, nas esferas
administrativa e judicial, auxiliando na condução de todas as etapas da busca de soluções,
desenvolvendo um conceito de assessoria co-participativa entre cliente e escritório.
Direcionado especialmente em matéria de Direito Civil e de Direito do Consumidor (relações
de consumo), o Escritório Monarcha Advs. oferece uma vasta cobertura através de
respostas a consultas, assessoramento em negócios jurídicos da área cível e comercial,
representação dos clientes em negociações, elaboração de instrumentos jurídicos
específicos, análise de contratos, emissão de pareceres e ainda defendendo os interesses
dos clientes perante todos os órgãos, Tribunais e instâncias do Poder Público.

II – Especialização
Representando e assessorando juridicamente a Concessionária Distac (distribuidor
autorizado da Volkswagen) há mais de 13 anos, o Escritório Monarcha Advogados
Associados desenvolve um trabalho especializado em matéria de Responsabilidade Civil e
Direito do Consumidor, sendo responsável, faz alguns anos, pela defesa de todos os
processos em que a referida Concessionária esteja envolvida – desde a análise dos fatos
alegados pelos reclamantes, passando pela elaboração da defesa processual,
comparecimento às audiências, bem como a fase recursal (TJ, STJ e/ou STF).
Dessa maneira, controla todas as etapas e prazos processuais, com acompanhamento eficaz
pelo corpo jurídico, através de advogados diretamente envolvidos nos processos.
Assessoria com larga experiência na defesa de assuntos relacionados à veículos
automotores (serviços de mecânica, revisões, garantia, responsabilidade do comerciante,
Contratos de Financiamento e suas tarifas, defeito do produto, prazos para execução de
reparos e para substituição do produto, indenizações e etc.), perante Juizados Especiais
Cíveis (Pequenas Causas) e Vara Cível, bem como nos órgãos administrativos de defesa do
consumidor (PROCON/ NUDECON/ ALERJ).

III – Áreas de Atuação e Assuntos Abordados
- Direito Civil

- Indenizações

- Responsabilidade Civil

- Danos Materiais

- Obrigações

- Danos Morais

- Contratos

- Lucros Cessantes

- Direito do Consumidor

- Produtos

- Juizados Especiais

- Serviços

IV – Endereço e Contato
Escritório
Rio de Janeiro, RJ, Brasil
Rua México, n.° 119, sala 204 - CEP: 20031-145
Tel/ Fax (55-21) 2524-4905
Cels. (55-21) 8124-9674 e 8124-9675
E-mail: acmonarcha@ig.com.br

