


Prezados
Senhores,
Vimos por meio deste apresentar nosso escritório 
de advocacia.

Primeiramente, cumpre destacar que somos um 
escritório jovem e dinâmico, sediado no Município 
de Vitória/ES. Contamos com um corpo jurídico 
altamente qualificado e especializado nas áreas de 
atuação inerentes ao escritório.

O foco do escritório é apresentar de forma clara e 
objetiva a solução para os problemas que a sua 
empresa enfrenta no cotidiano, bem como orientar 
a empresa e seus sócios a fim de evitar que se 
deparem com situações prejudiciais, visando 
sempre minimizar os custos com demandas 
judiciais.



Somos um escritório capixaba que pratica a advocacia com visão de negócios e foco em resultados, desenvolvendo soluções customizadas 
para empresas e pessoas físicas. 

No ramo empresarial, concentra-se num modelo de prestação de serviços preventivo e consultivo, auxiliando empresas a alcançar seus 
objetivos econômicos. Este, aliás, é um dos diferenciais do escritório: trabalhar junto ao cliente e não somente para o cliente.

Importa destacar que o grande diferencial se encontra nas auditorias contratuais e trabalhistas que realizamos nas empresas a fim de 
solucionar conflitos existentes e/ou evitar possíveis conflitos nas relações empresariais. Ademais, as auditorias têm intuito de mitigar 
riscos e verificar estratégias em cada área com o propósito de alcançar grandes benefícios à empresa.

Nosso objetivo é participar efetivamente das decisões estratégicas da empresa e, assim, agregar valor ao negócio.
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Valores
Missão
Prestar assessoria e consultoria jurídica aos 
nossos clientes, mitigando e prevenindo 
riscos às empresas e solucionar os problemas 
jurídicos das pessoas físicas mediante a 
atuação justa e leal valorizando os 
colaboradores. 

Visão
Ser reconhecido como um escritório de 
advocacia confiável, que entrega valores aos 
seus clientes, com responsabilidade social, 
sendo lembrado pelas empresas e pessoas 
físicas pelo bom relacionamento e ótima 
gestão. 



Contencioso
Patrocinar ações judiciais e administrativas 
interpostas pela empresa ou em face da 
mesma, nas áreas de atuação do escritório.

Preventiva
Orientação voltada para a estruturação e 
atuação da empresa dentro das normas 
legais. Muitas empresas desconhecem ou 
ignoram premissas legais, que, uma vez 
aplicadas, podem gerar lucros ou evitar 
prejuízos.

Consultoria
Assessoramento para todas as atividades 
empresariais. A consultoria tem por objetivo 
esclarecer questões e orientar sobre o 
melhor caminho a ser seguido, tendo como 
foco evitar processos, diminuir gastos ou tão 
somente o correto desempenho da atividade 
empresarial.



Na área empresarial, nosso escritório presta uma abrangente assistência 
jurídica. O foco da atuação é a prevenção. Atuando de forma preventiva, 
o escritório realiza diversas auditorias bem como planejamento, 
consultoria e análise nas áreas contratual,  financeira, trabalhistas, 
relação com o consumidor, gestão empresarial, dentre outras.

Serviços
Gestão de crises

Gestão de pessoal

Aconselhamento legal

Registro de marcas industriais

Proteção à propriedade intelectual

Due Diligence

Constituição de empresas

Sucessão em empresas familiares

Holding

Negociações extrajudiciais

Notificação judicial

Mediação e Arbitragem

Defesa em processos judiciais e administrativos

Análise e escolha do tipo societário

Adaptação dos estatutos sociais à legislação

DIREITO
EMPRESARIAL
E SOCIETÁRIO

Consiste em um trabalho preventivo e de análise, que 
auxilia a área de Recursos Humanos na busca da 
excelência e da execução de suas obrigações e 
processos organizacionais. Um papel relevante na 
prevenção dos diversos obstáculos existentes nas 
organizações. A auditoria trabalhista constitui 
importante ferramenta para a fiscalização e tem como 
objetivo evitar passivo oculto, reduzir custos e 
aumentar a produtividade.

Auditoria Trabalhista

Contar com uma assessoria jurídica especializada para a 
realização de uma auditoria de contratos consiste em 
uma prática empresarial necessária e eficaz para que o 
modelo empresarial se sustente de maneira legal e 
sólida. Com o foco em reduzir riscos e evitar erros, a 
auditoria é uma ferramenta recomendada para todo 
tipo de empresa e negociação.

Auditoria Contratual



Nosso escritório é especializado em Direito Penal, sendo reconhecido 
como uma das grandes bancas nessa área.

Atuamos com advocacia consultiva apta a esclarecer as medidas a serem 
imediatamente adotadas, visando a evitar condutas infringentes da 
legislação penal.

Processos administrativos disciplinares

Habeas Corpus

Relaxamento de Prisão

Liberdade Provisória

Acompanhamento em audiências

Orientações preventivas e proativas

Exame de processo penal com parecer escrito ou verbal

Serviços
Orientação e acompanhamento de Inquérito Policial

Defesa em processos criminais por crimes de qualquer natureza

Memorial e sustentação oral

Defesa nos tribunais superiores

DIREITO

PENAL

Com base na Lei Anticorrupção, em caso de 
irregularidades identificadas nas empresas, o nosso 
escritório atuará de forma imparcial e intransigente 
exigindo a aplicação dos Códigos de Condutas 
instituídos dentro das firmas e das leis atinentes ao 
caso. 

As empresas têm que estar de acordo, obedecendo, 
comprometendo-se com a integridade e com a ética 
empresarial.    O escritório auxiliará mitigando riscos, 
prevenindo e tratando vulnerabilidades para que a 
tomada de decisão possa agregar valor.   O escritório 
identificará falhas dos processos atuais, analisando a 
rotina dos controles internos e sugerindo melhorias 
para eventuais deficiências encontradas nos processos.

Compliance



DIREITO DE
FAMÍLIA E SUCESSÕES
Possuímos especialistas em aconselhamento e procedimentos 
judiciais e extrajudiciais no âmbito de família e sucessões. Estão 
nesse campo a separação conjugal consensual ou litigiosa, o 
divórcio, a dissolução ou o reconhecimento de sociedades de fato e 
os processos envolvendo uniões estáveis. 
Nosso escritório atua, também, nas áreas de disputa de guarda de 
filhos, adoções e visitação de menores; nos pedidos ou nas revisões 
de pensão alimentícia; em investigação de paternidade; em 
inventários e arrolamentos de bens, retificação de registros, alvarás, 
doações, testamentos e medidas emergenciais em geral.

DIREITO
PREVIDENCIÁRIO
Atuamos no ramo do direito previdenciário, proporcionando aos 
seus clientes amparo (segurados e dependentes) quando estes se 
deparam com eventos previamente selecionados que os coloquem 
numa situação de necessidade social em virtude da impossibilidade 
de obtenção de sua própria subsistência ou do aumento das 
despesas.

COMÉRCIO INTERNACIONAL 
E  DIREITO ADUANEIRO
O conhecimento especializado das operações de comércio exterior, 
a maturidade e experiência jurídica permite ao nosso escritório 
somar qualidade técnica às empresas que usualmente importam e 
exportam mercadorias e serviços, seja atuando na forma de 
consultoria preventiva ou através de litígios buscando 
constantemente a solução menos traumática e desejável pelo 
cliente. 
Prestamos assessoria a clientes em todas as áreas de comércio 
internacional e questões relacionadas à importação e exportação, 
incluindo questões aduaneiras, regulatórias e de compliance, 
procedimentos administrativos e ações de fiscalização.

DIREITO DO
TRABALHO
Prestamos assessoria em ações trabalhistas, tanto individuais 
quanto coletivas, bem como em dissídios coletivos. Assessoria e 
elaboração de contratos de trabalho, acordos coletivos e planos de 
contingências. Consultoria em planos e benefícios aos empregados e 
assessoria em processo demissionário. Assessoria a departamentos 
de recursos humanos, incluindo a estruturação e implementação de 
políticas internas de conduta, inclusive no que se refere à 
remuneração e benefícios. Consultoria e elaboração de pareceres.



Vitória/ES
R.  Professor Almeida Cousin, nº 125, Sala 403

Enseada do Sua - CEP 29.050-565

+55 (27) 3376-7006
+55 (27) 98139-9281

contato@metzkeradvocacia.com.br

www.metzkeradvocacia.com




