Trabalhista

Introdução
A prática trabalhista é uma das áreas de reconhecimento
notório do escritório. Com foco empresarial, Lima Junior,
Domene e Advogados Associados tem forte atuação em
questões envolvendo as relações trabalhistas.
Com uma equipe multidisciplinar altamente qualificada,
composta por especialistas em Direito e Processo do Trabalho, atua nos âmbitos preventivo e contencioso com
atendimento completo e personalizado.
O escritório se destaca no mercado em questões relacionadas ao meio empresarial, sempre na busca pela defesa dos
interesses e direitos dos seus clientes, atuando em diversos
setores da economia e segmentos de atividades, incluindo
indústrias, comércio ou prestadores de serviços, em questões relacionadas a direitos individuais ou coletivos.
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Saiba mais
sobre nossos serviços
Lima Junior, Domene e Advogados Associados disponibiliza aos
seus clientes atendimento personalizado e diferenciado, administrando com eficiência a carteira de processos por meio do
gerenciamento e fornecimento de indicadores e outras informações estruturadas essenciais à tomada de decisões.
Aconselhamento legal na estruturação ou reestruturação de
negócios, com enfoque na implementação de boas práticas e
rotinas aptas a mitigar ou eliminar possíveis riscos trabalhistas.
Suporte legal na definição, elaboração e implementação de
modelos de remuneração, bonificações, comissionamentos, variáveis, participação nos lucros e resultados.
Assessoria em relações sindicais, com participação em assembleias, rodadas de negociação, acordos e convenção
coletivos, conflitos de greve e dissídios coletivos.
Atuação na esfera administrativa através do acompanhamento
de fiscalizações, mesas de negociação, defesa e recursos de autuações lavradas pelo Ministério do Trabalho e Emprego (MTE).
E perante o Ministério Público do Trabalho (MPT) em Inquéritos
Civis, Procedimentos Investigatórios e Ações Civis Públicas.
Suporte consultivo voltado para a adequação de rotinas
e práticas trabalhistas relacionadas à operação de cada
cliente, sempre com foco na prevenção, mitigação ou eliminação de passivos trabalhistas.
Assessoria contenciosa nos âmbitos administrativo e judicial em demandas relacionadas a direitos individuais ou
coletivos desde a 1ª instância até os Tribunais Superiores.
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Principais
atividades nesta
área:

• Opiniões legais e elaboração de documentos e pareceres,
com enfoque preventivo e buscando mitigar riscos, passivos, contingências e responsabilidades;
• Atuação em ações trabalhistas individuais e coletivas;
• Atuação em ações civis públicas;
• Sustentações orais e entrega de memoriais;
• Negociações sindicais com participações em assembleias,
junto a sindicatos de diversos setores;
• Ajuizamentos e acompanhamentos de Interditos Proibitórios decorrentes de greves;
• Ajuizamento e Defesa de Dissídios Coletivos;
• Avaliação de passivos trabalhistas;
• Defesa de Autos de Infração lavrados pelo Ministério do
Trabalho e Emprego/Superintendência Regional do Trabalho e Emprego;
• Defesa em procedimentos preparatórios inquéritos civis
perante o Ministério Público do Trabalho;
• Investigações de contingências e passivos ocultos na área
trabalhista em Due Diligence;
• Validação legal de planos de incentivo (stock options, bonificações, Planos de Participações em Lucros e Resultados), salários e benefícios;
• Participação no desenvolvimento de planos de remuneração variável, além de consultoria para outros planos de
remuneração para executivos;
• Auditoria de rotinas e práticas trabalhistas;
• Revisão de políticas internas da empresa.
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