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Apresentação

Composto por profissionais com mais de 10 anos de atuação na área
jurídica, o escritório Rios & Assunção Sociedade de Advogados acredita
que o que move o mundo é o empreendedorismo e por isso atua como
parceiro indispensável da sociedade empresária na tomada das
melhores decisões para segurança e fortalecimento do seu negócio.
Apresentamos soluções jurídicas levando em consideração a
velocidade com que as mudanças têm ocorrido na legislação
brasileira, bem como nas formas de gestão empresarial, visando
prevenir e minimizar os riscos jurídicos, potencializando resultados e
atendendo às necessidades do mercado através de uma abordagem
dinâmica, multidisciplinar e estratégica.
Assim o empreendedor tem a oportunidade de focar na gestão do seu
negócio com segurança.

riosassuncao.com.br
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Apresentação

riosassuncao.com.br

Nossos serviços jurídicos são prestados de forma personalizada,
com o mais alto padrão de qualidade e excelência nas mais
diversas áreas do Direito, refletindo o conhecimento e experiência
de nosso corpo jurídico, prezando pela ética e eficiência em suas
atividades.
Com sede em Belo Horizonte, acompanhamos um número
expressivo de demandas em comarcas de todo o país, prestando
assessoria a empresas nacionais e multinacionais de diversos portes
e ramos de atuação.
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Apresentação
O ESCRITÓRIO EM NÚMEROS

+ 300

Consultorias já realizadas

+R$10MM

+ 15

Retornaram para as
empresas em Processos
Trabalhistas

+190

Clientes atendidos

+R$ 25MM

Equipe competente, capacitada e comprometida
com a obtenção dos melhores resultados para os
nossos clientes

riosassuncao.com.br

Em êxito

100%

+5.000

+8.000

Digital

Número de processos que
atualmente acompanhamos

Número de processos finalizados

100%

Apto a atender em
qualquer lugar do mundo
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Princípios
IDENTIFICAR OPORTUNIDADES E OFERECER SOLUÇÕES!

Nossa Missão

Apontar soluções para fortalecimento dos negócios dos nossos clientes, visando o alcance
de seus objetivos, com criatividade, segurança e eficiência com foco em resultados. Atrair
e desenvolver talentos, para oferecer serviços inovadores e de qualidade. Aprimorar e
compartilhar constantemente o conhecimento. Praticar e transmitir valores éticos.

Nossa Visão

Sermos reconhecidos nacionalmente como referência na atuação dos interesses das
empresas em matéria trabalhista. Acreditamos que o Direito deve ser visto como parte
essencial no desenvolvimento e manutenção da paz social e numa advocacia exercida
com ética, compromisso, responsabilidade, excelência das soluções legais, satisfação de
nossos clientes e realização pessoal dos componentes da banca, possibilitando que todos
possam crescer pessoalmente e profissionalmente em conjunto.

Nossos Valores
riosassuncao.com.br

Ética, Valorização das pessoas, Excelência, Eficiência, Comprometimento e
responsabilidade, Trabalho em equipe, Criatividade, Transparência, Positividade, Escuta
ativa
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Nossas sócias

Aline de Fátima Rios Melo

Nayara Alves Batista de Assunção

riosassuncao.com.br

Formada no ano de 2005 pela Faculdade Mineira de Direito da
PUC Minas Betim. Sou pós graduada em ciências criminais pela
Universidade Candido Mendes. Comecei minha jornada jurídica
através de um estágio na 8ª delegacia Secional de Betim onde
permaneci por 1 ano e seis meses, trabalhando também junto
ao departamento jurídico da Câmara Municipal de Betim. Atuei
como profissional autônoma com ênfase em direito de família
até o ano de 2013, quando passei a advogar na área
trabalhista e em 2018 fundamos o escritório Rios e Assunção.
Formada no ano de 2008 pela Faculdade Mineira de Direito da
PUC Minas Belo Horizonte. Desde 2006 atuo na área trabalhista
para empresas em grandes escritórios de Belo Horizonte. Fiz uma
pós graduação em Direito do Trabalho, Processo do Trabalho e
Direito Previdenciário pela Universidade Gama Filho em 2009.
Fundamos o escritório Rios & Assunção em junho de 2018 e
atualmente estou cursando Pós Graduação em LGPD,
Compliance e Prática Trabalhista pelo IEPREV.
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Áreas de
Atuação
Direito do Trabalho
Somos especializados em prestar assistência preventiva e contenciosa em matéria trabalhista para
empresas de pequeno, médio e grande porte, notadamente na área de telemarketing.
Realizamos auditorias trabalhistas completas e assistência na elaboração de programas de
Compliance Trabalhista e acompanhamento do cumprimento de regras de conformidade da
empresa com a legislação trabalhista.
Realização de Due Diligence na área trabalhista em venda e aquisições entre companhias.
Atuamos na recuperação de depósitos judiciais e substituição das garantias por apólice.
Possuímos ampla experiência em demandas de massa e processos trabalhistas estratégicos.

riosassuncao.com.br
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Áreas de
Atuação
Direito Empresarial e Societário
Elaboração e análise de contratos sociais e estatutos para a constituição, estruturação e
alterações de diversas espécies societárias.
Realizamos o acompanhamento e elaboração de processos de holding, cisão, aquisição,
fusão, transformação, incorporação e alienação, bem como documentos societários relativos a
essas operações, compreendendo cartas de intenção e acordos de confidencialidade.

Assessoria completa na elaboração de acordos de quotistas/sócios e instrumento jurídico para
implantação de programas de partnership.
Elaboramos e analisamos contratos mercantis, visando atender e proteger os interesses dos nossos
clientes.

riosassuncao.com.br
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Áreas de
Atuação
Direito Imobiliário
Assessoria na aquisição de imóveis urbanos e rurais, a fim de promover segurança jurídica na
realização do investimento.
Compra e venda de imóveis – análise da documentação do imóvel até o registro, análise de
contratos de financiamento imobiliário.
Locação – assessoria jurídica desde a redação do contrato de locação até em eventuais
questionamentos de cláusulas, cobrança, despejo e demais relações decorrentes da locação.
Condomínio – consultoria a condomínios, redação e alteração de convenções e regimentos
internos, bem como representação de condôminos na propositura de ações em face de
condôminos inadimplentes.
Diversas soluções relacionadas ao direito de propriedade sobre imóveis.

riosassuncao.com.br
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Áreas de
Atuação
Direito para Startups
Assessoria jurídica completa às novas empresas que possuem como foco o desenvolvimento de
inovações e tecnologia.
Atuamos visando a validação legal do novo negócio, além de auxiliar no planejamento societário,
tributário e trabalhista.
Auxiliamos também na eleição de modalidades de investimentos, bem como na elaboração do
registro de marcas e patentes, objetivando proteger o negócio e oferecer as melhores ferramentas
jurídicas disponíveis.
Prestamos consultoria completa na adequação das empresas à LGPD - Lei Geral de Proteção de
Dados, que entra em vigor em agosto de 2020, a qual todas as empresas brasileiras devem se
adequar.

riosassuncao.com.br

Extinta execução por inexigibilidade de título executivo judicial — terceirização

https://www.conjur.com.br/2019-mai-09/extinta-execucao-inexigibilidade-tituloexecutivo-judicial
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R&A

Alguns
cases de
sucesso na
mídia
riosassuncao.com.br

Empresa é absolvida de indenizar em R$ 100 mil empregada com incapacidade
laborativa em trabalho de telemarketing

https://portal.trt3.jus.br/internet/conheca-o-trt/comunicacao/noticias-juridicas/njempresa-e-absolvida-de-indenizar-em-r-100-mil-empregada-com-incapacidadelaborativa-em-trabalho-de-telemarketing
Ação Civil Pública ajuizada pelo Ministério Público do Trabalho da 22ª Região é
julgada improcedente
https://www.jusbrasil.com.br/processos/251977836/processo-n-00001091020195220002-do-trt-22
STF julga procedente recurso reconhecendo a inexigibilidade de título em processo
que considerou ilícita a terceirização
https://www.jusbrasil.com.br/diarios/documentos/1145803869/andamento-doprocesso-n-43347-reclamacao-16-12-2020-do-stf

Nossa sede está localizada na região central da Capital Mineira, próxima ao Fórum
e Justiça do Trabalho.
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Contato

Rua Jaceguai, nº 208 – 715 – Prado – Belo Horizonte | Minas Gerais | Brasil
Fale conosco:
(31) 3166-1106
(31) 99824-5890
Site: riosassuncao.com.br
LinkedIn: www.linkedin.com/company/rios-assuncao-sociedade-de-advogados
Facebook: facebook.com/riosassuncaoadv/
Blog: riosassuncao.com.br/blog/
Instagram: @riosassuncaoadv

riosassuncao.com.br

riosassuncao.com.br

