ARAÚJO & NASCIMENTO
ADVOGADOS ASSOCIADOS

Profissionais especialistas em Direito Previdenciário
atuando sempre em defesa dos segurados

São mais de 10 anos de experiência em patrocínio ou
participação em causas previdenciárias buscando o
direito dos segurados nas mais simples discussões como
também nas mais complexas frente aos Tribunais do
Brasil.

SOBRE NÓS

O escritório Araújo & Nascimento é uma firma
advocatícia moderna que pauta os seus serviços na
fidelidade e superação das expectativas de seus clientes,
o escritório tem forte atuação no Direito Previdenciário,
atuando em mais de 600 casos que envolvem o INSS,
sempre buscando de forma incansável o respeito pelas
leis que regem a seguridade e assistência social. Pois,
entendemos que a Previdência Social é um fato que
humaniza o trabalhador e quem de direito frente as
relações de trabalho contemporâneas, portanto, o
respeito deve ser ABSOLUTO.
A alta especialização e a dedicação dos advogados que
fazem parte da banca jurídica propicia para os nossos
clientes a melhor assessoria e efetivação dos direitos
possível, sempre de maneira transparente e objetiva.

NOSSA MISSÃO
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.

SÓCIOS
Filipe Nascimento

Especialista em Direito do Trabalho, Previdenciário
pela Escola Paulista de Direito - EPD, graduado pela
Universidade São Judas Tadeu - USJT. Pósgraduando em Direito Tributário pela Escola
Brasileira de Direito - EBRADI.
Inscrito na OAB/SP nº 358.017, membro da
Associação dos Advogados de São Paulo, consultor
jurídico de diversas empresas e parceiro de
importantes bancas jurídicas de São Paulo.

Élcio Berto Araújo

Especialista em Direito Civil e Processo Civil pela
Escola Paulista de Direito - EPD, especialista em
Direito do Trabalho e Processo do Trabalho pela
Faculdade LEGALE, graduado pela Universidade
São Judas Tadeu - USJT.
Inscrito na OAB/SP nº 360.968, membro da
Associação dos Advogados de São Paulo e atuante
em diversas demandas de direitos sindicais.

ASSOCIADO
Rodrigo Romero Dominiquini

Mestrando pela Universidade de Coimbra-Portugal
em Ciências Jurídico-Filosóficas, graduado pela
Universidade Cruzeiro do Sul.
Inscrito na OAB/SP nº 390.035. Experiência na área
trabalhista, atuando em importantes bancas
jurídicas da Cidade de São Paulo.

Araújo & Nascimento Advogados
@araujonasc.advogados
Araújo & Nascimento Advogados
https://araujonascadvogados.com.br/

REFERÊNCIA NACIONAL

Com muita honra o Escritório Araújo & Nascimento foi
agraciado pelo Selo Referência Nacional em Advocacia &
Justiça na Categoria Ouro pela ANCEC (Agencia Nacional
de Cultura, Empreendedorismo e Comunicação), a
indicação foi referendada pelo corpo diretivo composto
por empresários, artistas, jornalistas, esportistas, juristas
e autoridades que indicaram empresas e escritórios de
advocacia com destaque no Empreendedorismo e na
Justiça Nacional.

