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APRESENTAÇÃO

A advocacia ARAÚJO & NASCIMENTO tem como objetivo a prestação de serviços advocatícios pautando seus
trabalhos na busca da justiça e garantia dos direitos de seus clientes. Com vasta experiência de seus sócios e
parceiros, aliado a atualização constante de seus profissionais nas mais diversas áreas do Direito, possibilita
ao escritório um atuação jurídica especializada em diversos segmentos, apresentando um atendimento
especializado de acordo com a peculiaridade de cada cliente, tanto pessoas físicas como pessoas jurídicas.
Os advogados do escritório possuem especializações na área Trabalhista, Previdenciária, Civil e Tributária,
além de desenvolverem uma rotina de constante atualização nos mais diversos ramos do Direito.

NOSSA ADVOCACIA

MISSÃO

VISÃO

Representar seus clientes, com
determinação e empenho, na
busca incessante de seus direitos
de forma a atingir sua efetivação,
bem como colaborar com o mais
belo propósito que se espera da
Justiça em nossa sociedade

Ser reconhecido pela excelência
na prestação de serviços
advocatícios na proteção dos
direitos, em todas as causas em
que vier atuar, desde a mais
simples a mais complexa.

VALORES

Ser um escritório de advocacia
referência em inovação, conectado com
a realidade e com foco no futuro
possibilitando sempre atender seus
clientes na medida de suas necessidades
de hoje e amanhã.

"A busca incessante da justiça por meio do uso apropriado da lei e do Direito a todos os nossos
clientes para que o senso comum do que é justo e de efetividade sejam sinônimos da nossa
prestação de serviços". - Filipe Nascimento. sócio.

ATUAÇÃO
O advocacia atua no modelo full service, de modo, que pode proporcionar aos seus clientes orientações, pareceres jurídicos e
análises legais cruciais para as tomadas de decisões em diversas áreas do Direito, além de prover um acompanhamento de
processos nas esferas Judicial e Administrativa e realização de audiências perante os órgãos da Administração Pública e nos
Juizados Especiais (Cível, Consumidor e Criminal), Justiça Comum, Justiça do Trabalho, Justiça Federal, em todas as instâncias.
Sendo, portanto, as áreas de atuação o DIREITO TRABALHISTA, PREVIDÊNCIÁRIO, CIVIL, CONSUMIDOR, DIREITO DE FAMÍLIA,
DIREITO EMPRESARIAL e DIREITO TRIBUTÁRIO.

DIREITO DO
TRABALHO
PREVIDENCIÁRIO

Excelência no desenvolvimento e atuação nas
reclamações trabalhistas tanto empregados quanto
dos empregadores.
Alguns exemplos de temas relacionados as
reclamações trabalhistas : Reconhecimento de
Vínculo Empregatício, Rescisão Indireta, DSR, Hora
Extra, Férias, Aviso Prévio, 13º Salário, FGTS,
Insalubridade, Periculosidade, Hora Noturna,
Intervalo Intrajornada, Intervalo Interjornada,
Equiparação Salarial, Desvio de Função, Assédio
Moral e etc.

Advocacia voltada a representação dos clientes na
esfera administrativa perante ao INSS e na esfera
judicial Federal e Justiça Pública.
Serviços Prestados: Aposentadoria por Tempo de
Contribuição, Por Idade, Especial, Rural, Por
Invalidez, cálculos previdenciário, planejamento
previdenciário, Auxílio Doença, Auxílio Acidente
de Trabalho, Pensão por Morte, Revisão de
Aposentadoria, LOAS e etc.

DIREITO
CIVIL E
FAMÍLIA

DIREITO DO
CONSUMIDOR

DIREITO
TRIBUTÁRIO

O Direito Civil abrange a diversas demandas no âmbitos do
Direito de Família e Sucessões, como por exemplo: Análise de
Contratos, Inventário, Planejamento Sucessório, Ações de
Cobrança, Divórcio, Processo de Guarda, Pensão Alimentícia,
Alimentos Gravídicos, Reconhecimento de Paternidade

Atuamos na área de direito do consumidor tanto na defesa dos
Consumidores quanto para os Fornecedores de bens e
serviços.
Os serviços prestados envolvem a defesa dos direitos dos
Consumidores e no caso dos Fornecedores realizamos
análises, alterações de contratos, assessoria e consultoria a
fim de evitar litígios pela não observância da lei consumerista.
Alguns serviços prestados: Atuação contra Negativação do
nome indevida (Protesto), Dano Moral, defeito do produto etc.

Advocacia voltada ao planejamento tributário e promoção de
ações tanto administrativas como judiciais na defesa de seus
clientes pessoas físicas e jurídicas frente as cobranças
tributárias ilegais ou em busca de benefícios fiscais.
Planejamento Tributário

ADVOCACIA CONSULTIVA
Nossa advocacia se destaca na prática consultiva empresarial fornecendo as empresas aconselhamentos jurídicos pautados em
técnicas e estratégias para que haja a manutenção e desenvolvimento saudável das atividades empresariais, adequando as
condições da empresa com o que há de mais moderno e seguro do ponto de vista jurídico. Destaca-se nossa atuação dentro do
Direito Empresarial, principalmente em:

ADVOCACIA
EMPRESARIAL
CONSULTIVO
TRABALHISTA
Desenvolvimento de práticas jurídico-empresariais
sempre visando o crescimento e manutenção de
forma sadia das empresas, sempre prestando
aconselhamentos jurídicos vinculantes e
estratégicos, análises de contratos e pareceres,
prestando defesa e atuando de forma ativa sempre
que necessário para preservar direitos inerentes a
atividade empresarial

Advocacia voltada a adequação das empresas junto
a legislação trabalhista brasileira, buscando a
extinção ou a minoração dos riscos de passivos
trabalhistas, orientando e implantando práticas
que se cumpridas seguramente vão proteger a
atividade empresarial tangente a relação
empregado e empregador.

A EQUIPE

FILIPE NASCIMENTO

ÉLCIO BERTO DE
ARAÚJO

RODRIGO ROMERO
DOMINIQUINI

ANDRÉ NASCIMENTO

(11) 5504-1961
(11)96572-5518
escritorio@araujonascadvogados.com.br
www.araujonascadvogados.com.br

@araujonasc.advogados
Araujo & Nascimento Advogados

