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O ESCRITÓRIO:

O escritório DINARTE BITENCOURT – ADVOGADOS ASSOCIADOS está completando
em 2020 trinta anos de intensa e dinâmica atuação no meio jurídico. 

Sua sede está situada em uma cidade estratégica, Londrina (PR), que permite
o deslocamento rápido e fácil para qualquer outra localidade do país. 

Seu titular é formado pela Faculdade de Direito de Jacarezinho (UENP), recentemente
eleita a segunda melhor faculdade de Direito do país. Tem especialização em
Direito Empresarial;  Direito Bancário; Gestão de Tributos;  Direito Securitário;
Auditoria Trabalhista e Consultoria Empresarial, além de ser corretor de seguros,
técnico em contabilidade e técnico em administração de empresas.  

Seus sócios, colaboradores e parceiros tem procurado aliar experiência com
a contínua busca de aperfeiçoamento e atualização não só na área do direito
como também nas áreas de administração e contabilidade, além da atualização
em busca de recursos tecnológicos para o atendimento mais rápido, efetivo e
de menor custo aos clientes.  
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ÁREAS DE ATUAÇÃO



POLÍTICA DE TRABALHO
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ADVOCACIA CONTEMPORÂNEA

Ampla demanda de clientes e ampla oferta de serviços;

Preparo para interação com o cliente que tem mais informações jurídicas
e confronta mais o advogado

Necessidade de contínua diferenciação;

Especialidade x conhecimento geral do direito e visão global do negócio do
cliente;

Resolução retrospectiva de conflitos e também atuação prospectiva e preventiva. 
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Exemplos de advocacia preventiva:





A ideia de uma assessoria jurídica como um gasto, ou mesmo necessária 

somente quando o litígio já está instaurado vai na contramão do pensamento

atual.  O empresário moderno encara a assessoria jurídica preventiva como um 

INVESTIMENTO!!

É preciso, aos empresários, conhecimento sobre as legislações trabalhistas,

tributárias e cíveis em âmbito geral para o bom andamento de seus

empreendimentos e para evitar que seus faturamentos sejam corroídos

por gastos judiciais e ações evitáveis.

Para tanto, exige-se da advocacia uma postura proativa e atualizada em

relação às características e ramo de atuação da empresa. Compreender as

leis é o mínimo que se espera de um Assessor Jurídico. É preciso mais:

compreender as necessidades dos clientes, estar preparado para guiá-los

primeiramente no sentido de evitar todo tipo de passivo, e, somente em

último caso, estar preparado para atuar no contencioso.




