
Trabalhista e Sindical

A prática conta com uma atuação multidisciplinar, 
com o objetivo de entregar soluções especializadas 
e customizadas aos clientes.

Nossa equipe tem forte atuação no consultivo 

trabalhista, contencioso judicial e administrativo, 

remuneração de executivos e assessoria empresarial 

sindical.

Com foco na atuação de reestruturações empresariais 

trabalhistas, a prática consegue combinar, em único 

olhar, as regras legais com as necessidades dos clientes.

Consultivo trabalhista
A ênfase em consultivo multidisciplinar possibilita 

a formulação de soluções customizadas com o 

objetivo de eliminar ou mitigar riscos trabalhistas. 

Nossos serviços nesse segmento englobam:

• Elaboração e implementação de planos de 
salários/benefícios em razão de reorganização  
ou reestruturação empresarial;

• Assessoria na elaboração de auditorias 
trabalhistas;

• Criação ou revisão de planos de remuneração 
variável e de planos para remuneração de 
executivos;

• Orientação em matérias relacionadas ao direito 
do trabalho, direito internacional e imigração;

• Participação em estratégias para negociações 
sindicais e participação nas negociações, com 
a elaboração ou revisão de acordos coletivos 
de trabalho.

Contencioso judicial e administrativo
A prática de Trabalhista também atua com ênfase no 

contencioso judicial e administrativo especializado. 

Nossos serviços nesses segmentos incluem:

• Acompanhamento de projetos legislativos e atuação 
conjunta com as associações de classe para a 
elaboração de proposituras de alteração legislativa;

• Assessoria em auditorias legais para apoio em 
operações societárias (M&A), emissão de debêntures 
e levantamento de contingências trabalhistas;

• Atuação no plano contencioso, tanto no âmbito 
administrativo quanto no âmbito judicial, com 
especialidade em conduzir assuntos perante 
o Ministério Público do Trabalho, tanto nos 
procedimentos investigatórios quanto na defesa 
de ações civis públicas.

Remuneração de executivos
Participamos, também, em questões relativas à 

remuneração de executivos. No que diz respeito 

à formulação e implementação de modelos de 

remuneração variável, o objetivo é viabilizar os 

negócios das empresas mediante o constante 

estímulo dos colaboradores ao trabalho. Nossos 

serviços englobam:

• Modelagem e implementação de planos de 
remuneração variável, por meio de sistema  
de participação nos lucros e resultados;
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• Seminários na empresa com o objetivo de 
melhorar a capacitação profissional dos 
colaboradores responsáveis pelas relações 
de trabalho;

• Assessoria na elaboração de auditorias 
trabalhistas, avaliando potenciais ajustes de 
procedimentos para eliminação ou redução 
de eventuais contingências e apontando as 
adequações necessárias para o cumprimento 
das obrigações legais.
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