
CORRESPONDÊNCIA
DO SUCESSO

O segredo não é para onde ir, mas como chegar.

V .  M O R I N E  N A G Y



Introdução



Olá, tudo bem?

 

Bem-vindo, bem-vinda ao

e-book Correspondência do

Sucesso!

 

Primeiramente, vou me

apresentar, pois você ainda

não me conhece, certo?



Eu sou a Valéria Morine Nagy,

jornalista e bacharel em

Direito, empreendedora na

área jurídica.

 

Sou a idealizadora e

fundadora da plataforma

Partiu Fórum, cujo foco é a

advocacia de apoio.



Quando resolvi mudar de

carreira, fui planejando aos

poucos a transição. Atuei por

mais de 10 anos no

jornalismo/revisão, e, durante

toda a graduação em Direito,

já fui me preparando para sair

de uma profissão e ingressar

em outra. 

 

Como?



Fiz network na faculdade,

sendo representante de

turma, obtendo bons

relacionamentos com

professores e coordenadores

do curso de graduação e

programa de mestrado e

doutorado.

Como escrevo bem, tive o

prazer de ter publicado



seis artigos científicos em

periódicos jurídicos e anais de

eventos da área.

Quer saber mais sobre a

minha trajetória? Acesse meu

currículo Lattes:

http://lattes.cnpq.br

/4207439833311288

 

Agora vamos falar sobre

correspondência jurídica?



Parte 1

 

Correspondente

Jurídico



O que é correspondência

jurídica?

 

A advocacia é ampla e

nacional. Muitas vezes um

advogado atua em causas na

sua comarca, bem como em

outras comarcas. Ex.: Dr. João

tem escritório em Curitiba/PR

e algumas ações em São Paulo.



Ações físicas, é claro. O custo

de locomoção, estadia,

alimentação até São Paulo

ficaria alto para consultar o

processo. Assim, Dr. João

contrata um correspondente

jurídico em SP, para tirar

cópias do processo, a um custo

bem mais baixo.



Parte 2

 

Honorários



Ok. E quanto ganha um

correspondente jurídico?

 

Vai depender de cada tipo de

demanda, complexidade e

distância. 

 

A OAB disponibiliza uma tabela

de honorários mínimos em que

inclui a correspondência.



Porém, é importante saber

cobrar.

 

➡ SABER COBRAR É UM DOS

MÓDULOS DE APRENDIZADO DO

PARTIU FÓRUM.

 

Não devemos aceitar

honorários alvitantes, que

desvalorizam o nosso trabalho.



Hoje é possível encontrar

plataformas que divulgam

demandas e recebem

propostas de R$ 20,00 para

uma diligência!

 

 

 

 

O quê?!?!?!



Isso mesmo! 

 

É um absurdo, certo?

 

Então não se deve aceitar

demandas a valores tão baixos.

 

Se você mesmo não valoriza o

SEU trabalho, quem valorizará?



Parte 3

 

Demandas



A maior dificuldade do

correspondente jurídico está

em obter demandas.

 

Hoje existem plataformas de

correspondência jurídica, em

que são feitas propostas por

demandas.

 

Infelizmente, acabam



parecendo um leilão, porém, o

vencedor é aquele que aceita

receber menos.

 

➡ MAS HÁ ESTRATÉGIAS

PARA CONSEGUIR CLIENTES QUE

PAGAM HONORÁRIOS JUSTOS.

ESSA ESTRATÉGIA ESTÁ EM

OUTRO MÓDULO PARTIU FÓRUM.



Parte 4

 

Ganhos com correspondência

jurídica



Aplicando a estratégia certa, é

possível ter excelentes ganhos

atuando na correspondência

jurídica, como, por exemplo,

fazer um mínimo de R$ 500 por

dia.

 

Para ser correspondente, não é

preciso ser advogado.

Bacharéis e estagiários em

Direito também podem.



Parte 5

 

Não perca tempo!

 



Comece a ter ganhos de mais

de R$ 1.000 por semana,

atuando como correspondente

jurídico.

 

➡ ADQUIRA O MÉTODO

CORRESPONDÊNCIA DO

SUCESSO E APRENDA A

ESTRATÉGIA CERTA PARA

CONSEGUIR CLIENTES

FIDELIZADOS !



FIQUE LIGADO NO PARTIU

FÓRUM E SAIBA QUANDO E

COMO ADQUIRIR O MÉTODO.

 

IG: @partiuforum

www.partiuforum.com.br

TWITTER: @PartiuForum

 

Grupo do Telegram: 

t.me/partiu_forum



AGUARDO VOCÊ!
 


