
Direito Previdênciário

Galancini & Advogados Associados reúne profissionais experientes e extremamente
qualificados na área de direito previdenciária, com atuação em todo o território nacional.

    

Nosso escritório privilegia a interação com clientes, já que é com esta proximidade que
adquirimos o conhecimento da cultura, valores e princípios do negócio. Esse tipo de relação
nos permite oferecer serviços que apresentam não apenas as soluções para as questões
jurídicas, mas também identificam oportunidades e riscos, alcançando todas as informações
necessárias para a tomada de decisões, numa postura marcada pela pró-atividade.

    

Nossa filosofia é de que o serviço que prestamos deve ser sempre capaz de agregar valor aos
negócios de nossos clientes.

    

Nesse contexto, com o intuito de evitar ou administrar com melhores resultados as demandas
judiciais, desenvolvemos as seguintes atividades de consultoria:

      
    -  Negociações Coletivas – administração estratégica de relacionamentos sindicais, de
modo a viabilizar a implementação e a renovação de Acordos ou Convenções Coletivas de
Trabalho de interesse de nossos clientes, bem como evitar conflitos;   
    -  Políticas de Recursos Humanos – criação ou revisão de códigos de conduta, normas de
remuneração por competência, jornadas de trabalho, segurança, etc;   
    -  Treinamentos – Meio Ambiente do Trabalho (assédio moral, segurança e medicina do
trabalho, responsabilidade civil etc) rotinas de RH, papel do preposto, etc.   
    -  Auditorias – identificação de fragilidades procedimentais nas práticas de RH e/ou nas
ações trabalhistas e sugestões de adequações.   
    -  Contratos – evitar a exposição a riscos com a correta regulamentação dos contratos de
trabalho, prestação de serviços, representação comercial, trabalho temporário,
confidencialidade e propriedade intelectual.   

    

Por outro lado, com relação às atividades de contencioso judicial e administrativo, possuímos
tradição no patrocínio de empresas em demandas de grande relevância econômica e
estratégica. Além disso, dispomos de uma estrutura que nos permite conduzir pessoal e
individualmente, cada um dos processos que patrocinamos, em todas as instâncias do
Judiciário e Executivo, inclusive Tribunais Regionais do Trabalho, Tribunal Superior do
Trabalho e Supremo Tribunal Federal, uma vez que possuímos sede própria em Brasília.
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Do mesmo modo, dispomos de peritos contadores, médicos e engenheiros do trabalho, com
especializações distintas e específicas para cada perfil de ação, bem como de uma grande
malha de escritórios correspondentes, o que viabiliza atendermos demandas em qualquer lugar
do país.

    

Contamos ainda, com um quadro de funcionários e prestadores de serviços treinados e
destinados exclusivamente ao suporte e consistência das informações processuais, as quais
são diariamente atualizadas em um sistema desenvolvido especificamente para tanto. Essa
organização nos permite a adaptabilidade de nossas rotinas e de nossos relatórios aos
formatos solicitados por cada cliente, bem como agilidade de resposta e menores custos.

    

Por fim, Galancini & Advogados Associados conta com profissionais qualificados e com uma
larga experiência nas mais diversas áreas do direito, sendo que a atuação em conjunto dos
advogados da área trabalhista em especial com os das áreas cível, tributária, societária,
imigração e propriedade intelectual, revela-se um diferencial no resultado dos serviços
prestados por nosso escritório.

    

Enfim, seja na prevenção de passivos, seja na administração das ações, nossas atividades são
focadas não só no êxito de defesas em processos, mas, sobretudo, no melhor negócio para
nossos clientes.
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