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Empresa
Aliamos a experiência com a formação jurídica de qualidade e atualizada de
nossos profissionais.
Oferecemos soluções jurídicas em todo o país no ramo do Direito do Trabalho especializado
nas peculiaridades de cada instituição financeira. Com profissionais que, após longos anos
atuando em face de grandes conglomerados financeiros, adquiriram ampla experiência em
defesa do trabalhador bancário.
Para assessorar nossos clientes, acreditamos no desenvolvimento uma relação direta e estreita
de confiança com o cliente, de transparência em todo o decorrer do processo, buscando
sempre a excelência no atendimento.

Missão

Valores

Buscar a satisfação e confiança do

Transparência nas Relações

cliente, assegurando a defesa de seus

Amor e dedicação ao trabalho

interesses e direitos, através de equipe

Respeito ao cliente e à equipe

especializada de profissionais

Responsabilidade

responsáveis, éticos e eficientes,

Atualização constante

motivados por um ambiente de

Excelência nos serviços
prestados

trabalho saudável.

Atuação
Processos trabalhistas de
alta complexidade

Trabalhista especializada
bancária e mercado
financeiro

Processos perante o
INSS

Recursos administrativos

Processo administrativo
disciplinar (PAD)

Litígios Cíveis

Família e sucessões

Direito do Consumidor

Consultoria Jurídica

Planejamento Previdenciário

Benefícios e diferenciais
Equipe altamente qualificada e experiente
Profissionais com formação jurídica de
qualidade e atualizada
Escritórios especializados próximos aos
tribunais
Sustentação oral nos tribunais
Acompanhamento via internet de todo
processo
Envio de cópias de peças processuais,
sentenças e atas
Nota fiscal de todos serviços para
abatimento do Imposto de Renda
Excelência no atendimento ao cliente,
durante e após o processo
Seguro contratado de responsabilidade
civil profissional
Atendimento em todo território nacional
e atuação com juízo 100% digital.

Horas Extras

Demissão

Descaracterização de cargo
de confiança
Anotação incorreta de ponto
Extrapolação de jornada
Sétima e oitava hora
Home Office

Reversão de justa causa
Nulidade de demissão
(reintegração)
Reintegração em razão de
estabilidade por gravidez
Saúde da ativa

Salário

Aposentadoria

Desvio de função
Diferenças salariais
Equiparação salarial
Integração CTVA (CEF)
Integração do anuênio (86)
Adicional de periculosidade
Integração em casos de
CLT FLEX
Fraude em benefícios
Natureza salarial de
pagamento em ações e
cotas de previdência

Integração das horas extras
na complementação
Estabilidade pré-aposentadoria
Integração do auxílio
alimentação e refeição
Multa de 40% do
FGTS e aviso prévio
Complementação pela
fazenda do estado

Benefícios
Previdenciários
em geral
Benefícios - INSS
Auxílio Doença
Auxílio Doença Acidentário
Aposentadoria
Aposentadoria por Invalidez
Auxílio Acidente
Planejamento Previdenciário
Pensão por morte

Vínculo
empregatício
Terceirizados
Estagiários
Mercado Financeiro
Corretores de Seguro
Integração de Comissões
Adicional de Transferência
Home Office

Danos Morais e
Materiais
Acidente de Trabalho
Assédio Moral
Doenças Profissionais
Assaltos
Burn-out
Desconexão
Pensão mensal vitalícia

Reforma
Trabalhista
Consultoria sobre alterações
no contrato de trabalho
Homologação de acordo
extrajudicial
Convenções e
acordos coletivos

