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QUEM SOMOS
A Labor Legal Assistance ilustra uma plataforma de consultoria trabalhista especializada, ou
seja, uma verdadeira oferta de parceria em distintas modalidades voltadas ao desenvolvimento
de soluções aderentes, pensadas e estruturadas para empreendedores e empresários modernos e dinâmicos, todos com enfoque em assessoria jurídica simplificada na área trabalhista.
A plataforma consiste numa iniciativa do escritório Tupinambá Advogados, que, de forma inédita, oferece ao empresariado suporte para mapeamento de riscos e desenvolvimento de arquitetura de relações trabalhistas personalizadas para cada negócio, com
maximização remuneratória e redução de custos e encargos, sendo a solução ideal
para empresas que buscam segurança nas práticas trabalhistas vivenciadas, a fim de
expandirem seus respectivos empreendimentos com maior solidez.

O mundo do trabalho já não é mais o mesmo. A globalização e a chamada “quarta revolução industrial”, ou seja, o impacto da tecnologia na vida das pessoas, representam marcos relevantes
para novos cenários que se apresentam em modelos de aproveitamento de mão de obra.
São processos produtivos que comportam múltiplas formas de trabalho em que a subordinação
não mais aparece com clareza e muitas vezes sequer existe, razão pela qual o velho módulo
empregado-empregador tem cedido lugar a designs de contratos autônomos e arquiteturas
múltiplas em terceirização de serviços.
Nosso Projeto parte da premissa intuitiva de que os empreendedores que pretendam arrebatar
mercados contemporâneos precisam adotar práticas trabalhistas conscientes, conhecer novos
modelos de prestação de serviços e adotar fluxos nas relações de trabalho capazes de gerar
riqueza de forma sustentável.
Outra característica marcante que tem carimbado os novos tempos na perspectiva das relações
trabalhistas diz respeito às novas formas de solução de conflitos entre capital e trabalho, para
muito além das primitivas reclamações trabalhistas na Justiça do Trabalho. O Projeto, igualmente, oferece uma série de canais de diálogo entre tomadores e prestadores de serviços em
fina sintonia com soluções consensuais e negociadas para conflitos laborais.
Nesse ambiente, a Labor Legal Assistance oferece uma proposta de plano de ações continuadas, no intuito de
garantir aos empreendedores, aptos a incrementar a competitividade, consultoria trabalhista dinâmica, criativa e
customizada em relações trabalhistas.

O desenvolvimento do serviço de consultoria jurídica poderá abranger (i) esclarecimento de dúvidas, (ii) aconselhamento, (iii) desenhos contratuais e checklist de procedimentos trabalhistas,
(iv) assessoramento na implementação de operações societárias ou comerciais com impactos
trabalhistas, (v) arquitetura de soluções, (vi) mapeamento de riscos etc.
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NOSSA BASE
A Labor Legal Assistance nasceu do escritório de advocacia Tupinambá Advogados, que atua eminentemente na área trabalhista e previdenciária.
O conceito em advocacia trabalhista vivenciado por Tupinambá e Advogados coincide com o panorama complexo das relações de trabalho atuais e
embala o raciocínio jurídico criativo e eficiente do Escritório.
A sócia fundadora de Tupinambá Advogados, Carolina Tupinambá, é pós-graduada em Direito empresarial pela FGV e em mediação trabalhista, mestre e doutora em Direito Processual e Direito Processual Trabalhista pela
Universidade do Estado do Rio de Janeiro. É doutora, também, em Direito
Previdenciário e Trabalhista na Universidade de São Paulo, com pós-doutorado em Direitos Humanos pela Universidade de Coimbra.
Com destacado reconhecimento na comunidade jurídica, Carolina Tupinambá é ocupante da cadeira de número 47 da Academia Nacional de Direito do
Trabalho, que reúne os cem mais reputados juristas em Direito do Trabalho
no Brasil. Membro do Instituto dos Advogados do Brasil, do Instituto Brasileiro de Direito Processual e Membro da Comunidad para la Investigación y el
Estudio Laboral y Ocupacional (CIELO), a sócia-fundadora é professora adjunta de direito do trabalho, direito processual do trabalho e prática trabalhista
em duas universidades públicas, a Universidade do Estado do Rio de Janeiro
e a Universidade Federal do Estado do Rio de Janeiro, sendo, inclusive, membro integrante de bancas de concursos públicos da magistratura trabalhista
e outros certames da área, além de autora de diversos livros e publicações
sobre direito e processo do trabalho.
O escritório foi constituído em 2004, com capilaridade nacional e parceiros
por todo o Brasil, sendo que atuamos diretamente no Rio de Janeiro, em Belo
Horizonte, em São Paulo e em Brasília.
Com o sonho de tornar acessível todo o conhecimento e experiência de sua
trajetória, o escritório Tupinambá Advogados dá vida à Labor Legal Assistance com o objetivo de simplificar soluções e resolver problemas do mundo do trabalho de forma ágil, técnica e eficiente.
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COMO TRABALHAMOS
Os planos de consultoria ajudam as empresas no mapeamento de riscos,
viabilizando oportunidades de negócios e garantindo:

APOIO JURÍDICO PREVENTIVO EM TEMPO INTEGRAL
CONSULTAS DIÁRIAS POR INTERAÇÕES MÚLTIPLAS E TECNOLÓGICAS
ENTRE CLIENTE E ADVOGADO
SUPORTE CONSULTIVO ÁGIL E PERSONALIZADO
VALOR FIXO MENSAL ADEQUADO AO ORÇAMENTO E VOLUME
DAS RELAÇÕES TRABALHISTAS PRATICADAS E RESPECTIVA
COMPLEXIDADE.
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SISTEMA TIMESHEET CUSTOMIZADO
Cada plano dá direito a um volume determinado de demandas mensais.
Os planos são anuais. Convencionou-se chamar a medida padrão ou unidade mínima possível de “misthós”, vocábulo que, em grego, significa
“salário”. Os misthós podem ser utilizados para execução de todos os
serviços do pacote, de acordo com nossa Tabela personalizada de serviços e misthós.
O controle de utilização dos misthós contratados é realizado mensalmente, mediante envio de relatório e extrato.
Os misthós que excederem a quantidade mensal contratada passam automaticamente para o mês seguinte até o limite de 3 misthós.
Com a contratação de qualquer plano, o cliente realizará consultas diárias por canais diversos de comunicação, com a garantia de resposta em
prazo máximo de 48 horas.
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PLANOS DA LLA
O valor padrão de cada misthós é de R$50,00 (cinquenta reais).
Oferecemos os seguintes planos de Labor Legal Assistance, com nomes inspirados em modelos
de organização industrial:
»
»
»
»

Plano Fordista (F)
Plano Toyotista (T)
Plano Volvista (V)
Plano Uberista (U)

Cada um deles elaborado com base em cálculo médio de horas mensais para atender às necessidades dos mais diversos perfis empresariais.
Ofertamos também o Plano FTVU para empresas que possuem volume maior de serviços a serem atendidos.

MISTHOS

ATENDIMENTO

Plano F

6

Whatsapp
Celular
Skype
Mensagem eletrônica

R$300,00

R$3.450,00

10

Whatsapp
Celular
Skype
Mensagem eletrônica
Legal opinion

R$500,00

R$5.750,00

14

Whatsapp
Celular
Skype
Mensagem eletrônica
Legal opinion

R$700,00

R$8.050,00

20

Whatsapp
Celular
Skype
Mensagem eletrônica
Legal opinion
Presencial

R$1.000,00

R$11.500,00

Plano T

Plano V

Plano U

CUSTO MENSAL

POSSÍVEL
PAGAMENTO DE
ANUIDADE COM
DESCONTO

NOME DO PLANO

Os múltiplos serviços ofertados encontram-se listados na tabela abaixo, mas nosso cliente-parceiro também receberá descontos sobre honorários devidos em casos de contratação de serviços não cobertos pelos planos de consultoria.
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DEMANDAS

MÍNIMO DE
PARA BAIXA
COMPLEXIDADE

MÁXIMO DE
PARA MAIOR
COMPLEXIDADE

Contrato de trabalho comum

2

4

Contrato de trabalho com legislação especial

3

4

Contrato de trabalho de alto empregado

5

10

Termo de alteração de contrato de trabalho

2

4

Termo de alteração de contrato de trabalho de alto
empregado

5

10

Termo de rescisão de contrato de trabalho

2

4

Contrato de prestação de serviços

3

6

Distrato

3

6

Consulta sobre jornada

4

6

Consulta sobre remuneração

4

6

Consulta sobre garantia contra dispensa

4

6

Consulta sobre direitos da mulher

4

6

Consulta sobre direitos do menor

4

6

Consulta sobre férias

4

6

Consulta sobre terceirização

4

6

Consulta sobre normas coletivas

5

7

Consulta sobre direito de greve

5

7

Consulta sobre rescisão de contrato

4

6

Consulta sobre responsabilidade patrimonial

5

7

Consulta sobre compliance trabalhista

5

7

Consulta sobre isonomia salarial

4

6

Termo de quitação

4
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Acordo individual banco de horas

2

3

Acordo individual controle de frequência

2

3

Acordo individual intervalo de amamentação

2

3

Acordo individual cláusula compromissória arbitragem

2

3

Acordo individual fracionamento de férias

2

3
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Contatos
21 96774-4685 | 21 99619-4629
secretaria@tupinambaadvogados.com.br
www.lla.com.br

