


                                                       atua  nas áreas  trabalhista   e  previdenciária. 

Comprometimento, criatividade e dinamismo são  características  marcantes 
da performance de nossos profissionais na solução e prevenção de  conflitos 
laborais. 

Consciente   do   panorama    complexo    das  relações  de   trabalho   atuais, 
Tupinambá  Advogados   oferece    múltiplos    serviços  de   consultoria  em 
processos  de  recuperação  e  reorganização  estrutural  de  empresas,  bem 
como   em    operações   de   fusão,    aquisição,   e   outras    reestruturações 
societárias. Mapeamos oportunidades de minimização de custos e encargos 
trabalhistas  e     previdenciários,    diagnosticando  riscos   e    neutralizando 
passivos. 

Tupinambá Advogados é formado por um time de profissionais que aposta 
na atualização e  formação  permanente  como  instrumentos de sucesso. A 
partir da técnica e da qualidade  de nossos serviços, ofertamos  agilidade na 
superação   dos   problemas  e  parcerias  que   promovam  o   sucesso   dos 
negócios de nossos clientes. 
 

O Escritório

Tupinambá Advogados



Missão 

Visão 

Visão atualizada , cosmopolita  e  multidisciplinar  do  conteúdo 
jurídico para a construção de argumentos bem fundamentados 
e convincentes em litígios e negociações extrajudiciais. 

 

Prestar  assessoria  jurídica  personalizada  e eficiente, com 
máxima aderência às  necessidades dos clientes, a partir de 
sólidos   conhecimentos  para  a   obtenção  dos    melhores 
resultados. 

 



Valores

Estabelecer empatia pelo diálogo franco e leal com o cliente. 

Prover serviços jurídicos de excelência. 

Oferecer segurança, tranquilidade e satisfação aos clientes. 

Vivenciar um ambiente de trabalho motivante, de troca entre 
profissionais talentosos e vocacionados. 

Atuar com ética, proatividade e disciplina com foco no resultado 
desejado por nossos clientes. 

 



Serviços

Assessoria  em  Direito  coletivo  e  individual  do trabalho; 
Atuação  em   reclamações  trabalhistas,  em  contencioso 
estratégico ou de massa; 
Ajuizamento de ações especiais e mandados de segurança 
em conflitos trabalhistas e previdenciários;
Ajuizamento    de    ações   voltadas   para suspensão   de 
exigibilidade ou anulação e compensação de contribuições 
previdenciárias;
Acompanhamento  de   procedimentos   preparatórios  ou 
investigatórios, bem  como de inquéritos ou de ações civis 
públicas, perante o Ministério Público do Trabalho, com  a 
negociação de termos de ajustamento de conduta;
Promoção de cursos e workshops in Company de interesse 
para empresários e gestores de mão de obra;
Desenvolvimento de técnicas de prevenção de litigiosidade 
e desenho de arquitetura  personalizada  em neutralização 
de passivos;
Estruturação de comissões de conciliação prévia;
Orientação de práticas  de terceirização ,  minimização  de  
riscos    trabalhistas  e  otimização de  aproveitamento  de 
recursos humanos;
Consultoria  presencial   a   profissionais  que   lidam    com 
relações empresariais trabalhistas de grandes corporações, 
médias e pequenas empresas;
Programa  de  internação  empresarial  e estudo in loco de 
contingências trabalhistas;
Orientação   sobre  importação e  exportação de mão de obra 
e situação de empregados expatriados no Brasil e no exterior;
Auditoria   trabalhista ,  envolvendo revisão de procedimentos 
de rotina , com  diagnóstico  de  passivos  e  mapeamento   de 
riscos; 



Serviços

Elaboração de cálculos trabalhistas; 
Assessoria em negociações coletivas; 
Negociação de acordos coletivos  de  trabalho , envolvendo 
planos de participação  nos lucros ou  resultados, banco de 
horas e outros temas de interesse; 
Exame e adequação de planos de previdência privada; 
Atendimento em mesas redondas em conflitos sindicais ou 
de associações de classe;
Assessoria em arbitragem trabalhista; 
Consultoria  em   questões   trabalhistas  e   previdenciárias 
conexas  a  fusões ,   aquisições  ,  privatizações   e   demais 
operações de reestruturação societária;
Consultoria   especializada    em     categorias   diferenciadas : 
portuários, atletas, aeroviários, artistas, jornalistas, rurais, etc. 
Estudo , orientação e montagem de planejamento sucessório 
trabalhista com a constituição de Holdings familiares, doações 
e testamentos;
Elaboração  de  planos  de  cargos  e salários, regulamentos  
de empresas e termos individuais de negociação trabalhista;
Obtenção  de   certidão  negativa  em  esferas trabalhistas  e 
previdenciárias; 
Exame e elaboração de contratos  de trabalho, coletivos  ou 
individuais , para empregados  comuns, qualificados  ou de  
alto nível;
Elaboração de pareceres; 
Acompanhamento    de     projetos  legislativos   em   temas 
trabalhistas; 
Projetos de saúde e segurança do trabalho 

Para informações sobre demais serviços acesse nosso site; 
www.tupinamba.adv.br



Sócios

Mestre em Direito  Processual  pela  Universidade  do  Estado  do 
Rio de Janeiro; 
Doutora em Direito  Processual  pela Universidade do Estado  do 
Rio de Janeiro; 
Doutora   em  Direito  do   Trabalho  e    Seguridade   Social   pela 
Universidade Universidade de São Paulo; 
Pós Doutora em Democracia e Direitos Humanos pela Faculdade  
de  Direito  da  Universidade   de Coimbra. 
Professora  Adjunta de Processo  do  Trabalho  e Prática 
Trabalhista da  Universidade  do Estado do Rio de Janeiro; 
Professora  Assistente de Direito do Trabalho da Universidade 
Federal do Estado do Rio de Janeiro; 
Membro da Academia Brasileira de Direito do Trabalho; 
Membro do Instituto Brasileiro de Direito Processual; 
Membro do Instituto Iberoamericano de Derecho Procesal; 
Membro do Instituto dos Advogados Brasileiros; 
Membro do Centro de Estudos Avançados de Processo; 
Membro da American Bar Association. 

Especialista em Direito do Trabalho e Seguridade Social; 
Membro  do Centro de  Estudos  Avançados  de Processo; 
Membro da American Bar Association.

Carolina Tupinambá

João Paulo Tupinambá



secretaria@tupinamba.adv.br 
Av. Treze de Maio, 13 / Salas 516 a 519 

Cinelândia | Rio de Janeiro/RJ 
+55 (21) 2524-7799 / 2533-7137
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