www.rederevargas.com.br

INSTITUCIONAL
Sediado em Manhuaçu/MG, o escritório de advocacia Reder & Vargas está localizado no edifício Tower
Office Center, na Rua Monsenhor Gonzalez, 618, sala 203, 2º andar.
Com onze anos de existência e muitas conquistas, a Reder & Vargas Advocacia conta hoje com estrutura
própria e sólida, voltada especificamente para os seus clientes, parceiros e colaboradores.
É composto por seus criadores, Dr. Elias José Reder Neto e Dra. Kenia Vargas Estanislau, e ainda por
outros profissionais atuando em várias áreas do direito, tanto em primeira quanto em segunda instância.
O escritório presta ainda, suporte a outros escritórios estabelecidos em várias cidades do Estado de Minas
Gerais, São Paulo e Rio de Janeiro, notadamente no acompanhamento de processos em primeira instância.
Experiência, qualidade e dedicação ao cliente são marcas preponderantes nos serviços da Reder & Vargas
Advocacia.
Dentre as várias áreas de atuação do escritório, se destaca os serviços de consultoria jurídica em advocacia
preventiva – elaboração de pareceres, análise objetiva de situações jurídicas, exames de contratos,
consultas verbais com hora marcada, visitas a empresas, etc.
A marca registrada do escritório é a presteza e o comprometimento em todas as causas sob o patrocínio de
seus advogados, sejam causas trabalhistas, cíveis (notadamente direito de família, sucessões e do
consumidor) ou empresariais, prestando atendimentos consistentes, tanto em providências administrativas
quanto judiciais.

ESCRITÓRIO
•

A base do sucesso da Reder & Vargas Advocacia repousa
em seu patrimônio humano, constituído por advogados
graduados, em constante treinamento e aperfeiçoamento,
com experiência acadêmica e profissional.

•

O potencial do trabalho desenvolvido pela Reder & Vargas
Advocacia é ainda otimizado por meio dos mais modernos
recursos de tecnologia da informação, que oferecem
respostas rápidas, seguras e confiáveis, dentro e fora do
Escritório. Isso garante a gestão de informações precisas e
em tempo real.

•

A lealdade, o comprometimento e a dedicação com os
clientes constituem a base de atuação da Reder & Vargas
Advocacia, uma vez que prestar assistência jurídica
personalizada e diferenciada é a nossa missão.

PROFISSIONAIS - DR. ELIAS JOSÉ REDER NETO
Graduado pela Faculdade de Direito de Campos – FDC (julho/1999 a dezembro/2002) e pela Universidade
Iguaçu – UNIG – Campus V – Itaperuna – RJ (janeiro/2002 a julho/2004).
Pós-graduado em Direito Civil e Direito Processual Civil pela Faculdade de Direito de Campos – FDC –
Campos dos Goytacazes – RJ (agosto/2004 a dezembro de 2005).
Presidente da Comissão de Defesa dos Direitos do Consumidor e Conselheiro da Comissão de Deporto e
Lazer, junto à 54ª Subseção da Ordem dos Advogados do Brasil, em Manhuaçu/MG na gestão de
2007/2009.
Advogado da CDL – Câmara de Dirigentes Lojistas de Manhuaçu/MG, durante o ano de 2006.
Professor no Curso Técnico de Administração e Contabilidade (PEP) nas disciplinas de Legislação
Trabalhista, Introdução ao Direito do Trabalho e Metodologia da Pesquisa, oferecidos pelo Centro
Educacional de Manhuaçu Ltda. em parceria com o Governo do Estado de Minas Gerais.
Tutor de sala junto a Universidade Norte do Paraná – UNOPAR, pólo Manhuaçu/MG, no curso de
Administração, 3º e 5º períodos.
Advogado atuante nas comarcas de Manhuaçu/MG, Abre-Campo/MG, Caratinga/MG, Carangola/MG,
Lajinha/MG, Iúna/ES, Espera Feliz/MG, Ipatinga/MG, Coronel Fabriciano/MG, Governador Valadares/MG,
Belo Horizonte/MG, entre outras.

PROFISSIONAIS - DR. ELIAS JOSÉ REDER NETO
Membro da Comissão de Ensino Jurídico da OAB/MG – Belo Horizonte/MG – cumprimento aos trâmites
formais para autorização de curso de graduação em Direito, em território nacional. Estabelece visita prévia
e avaliação pelo INEP-MEC. É remetido pedido pelo Conselho Federal que repassa ao MEC-IES para
emissão de parecer sobre curso de Direito à Comissão Nacional de Ensino Jurídico da OAB, que por sua
vez repassa o encargo ao membro de proceder à visita técnica e formular parecer que se submeterá à
análise da plenária do órgão federal da OAB.

PROFISSIONAIS - DRA. KENIA VARGAS ESTANISLAU
Graduada pela Universidade Iguaçu – UNIG – Campus V – Itaperuna – RJ (julho/1999 a julho/2004).
Pós – Graduada em Direito Civil e Direito Processual Civil pela Faculdade de Direito de Campos – FDC –
Campos dos Goytacazes – RJ (agosto/2004 a dezembro de 2005).
Conselheira e segunda tesoureira do PROCON de Manhuaçu/MG, Advogada da CDL – Câmara de
Dirigentes Lojistas de Manhuaçu/MG, Professora no curso preparatório para o concurso do Tribunal de
Justiça de Minas Gerais oferecido pelo Centro Educacional de Manhuaçu/MG, Conciliadora do Juizado
Especial Cível nomeada pelo Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro na Comarca de Itaperuna –
RJ (dezembro/2003 a dezembro/2004).
Professora dos cursos técnicos de contabilidade e administração do Centro Educacional de Manhuaçu –
CEM, em parceria com o Estado de Minas Gerais nas disciplinas de Direito Tributário, Noções Gerais de
Direito e Metodologia Científica.
Tutora presencial no curso de graduação em Administração de Empresas pela Unopar – pólo
Manhuaçu/MG
Amplo conhecimento em direito do consumidor, advogada atuante nas comarcas de Manhuaçu/MG, AbreCampo/MG, Caratinga/MG, Carangola/MG, Lajinha/MG, Iúna/ES, Espera Feliz/MG, Ipatinga/MG, Coronel
Fabriciano/MG, Governador Valadares/MG, Belo Horizonte/MG, entre outras.

ÁREAS DE ATUAÇÃO
•

O escritório Reder & Vargas Advocacia, atua em diversas áreas do Direito, notadamente,
do Direito Civil (contencioso ou de jurisdição voluntária), abrangendo as contendas
envolvendo Direito de Família, Direito Sucessório, Direito do Consumidor, Direito
Empresarial e responsabilidade civil; do Direito Trabalhista e Previdenciário.

•

Prestamos ainda serviços de consultoria voltada especificamente a empresas, também
conhecida como advocacia preventiva, atuando na elaboração de pareceres, na análise
objetiva de situações jurídicas, em exame e confecção de contratos, bem como no
acompanhamento da admissão e demissão de funcionários, em parceria com a
contabilidade da empresa.

ÁREAS DE ATUAÇÃO - CONTENCIOSO
•

Advocacia nos Tribunais Superiores

•

Ambiental

•

Antitruste

•

Arbitragem, Mediação e Conselhos de Resolução de Controvérsias

•

Contencioso Judicial Cível

•

Defesa Comercial

•

Direito da Construção

•

Família, Sucessões

•

Propriedade Intelectual, Direitos Autorais

•

Recuperação de Empresas e Falência

•

Relações de Consumo

•

Responsabilidade Civil

•

Saúde, Vigilância Sanitária

ÁREAS DE ATUAÇÃO - EMPRESARIAL
•

Empresarial

•

Investimentos Estrangeiros no Brasil

•

Auditoria Legal

•

Mineração

•

Energia

•

Operações de Securitização

•

Esportes e Entretenimento

•

Petróleo e Gás Natural

•

Financiamento de Projetos

•

Seguros

•

Fusões e Aquisições

•

Societário

•

Imobiliário

•

Tecnologia da Informação

•

Instituições Financeiras

•

Telecomunicações

•

Investimentos Brasileiros no Exterior

•

Transportes

ÁREAS DE ATUAÇÃO - TRABALHISTA
•

Aconselhamento e representação apenas para empresas/empregadores

•

Auditoria Legal trabalhista

•

Contencioso judicial e administrativo

•

Desligamento de empregados/executivos

•

Negociação coletiva com sindicatos de diversos setores

•

Revisão de políticas internas da empresa

•

Revisão legal de estruturas de salários e benefícios

•

Terceirização de serviços e contratação de fornecedores e representantes independentes

ÁREA DE ATUAÇÃO - O DIREITO DA EDUCAÇÃO
•

Oferecemos serviços jurídicos especializados exclusivamente na área do Direito da Educação
Superior.

•

Consultoria e assessoria jurídica especializada. Como a educação superior é um setor
fortemente regulado no Brasil existem dúvidas sobre temas envolvendo a aplicação do direito
no setor. Nossa experiência de quase uma década nos permite oferecer soluções precisas e
informações rápidas para os gestores e o setor jurídico das mantenedoras e mantidas.

•

Advocacia e assessoria em processos administrativos. Possuímos experiência no
acompanhamento de processos junto ao Conselho Nacional de Educação e Secretarias do
Ministério da Educação. Nosso serviço, nessa área, tem foco nas defesas, impugnações e
recursos administrativos, além de prepararmos ofícios e outros documentos necessários na
relação com os órgãos reguladores.

•

Advocacia especializada na área do direito da educação superior. O conhecimento numa área
tão específica nos permite atuar em processos judiciais que envolvem os mais variados temas,
tais como Indicadores de Qualidade (CPC e IGC), processos de supervisão, FIES e PROUNI.
Temos hoje vários escritórios parceiros e atuamos também em conjunto com advogados
indicados por nossos clientes.

VISÃO - MISSÃO
•

Visão:
Acreditamos no aperfeiçoamento da sociedade pelo Direito. E na Advocacia
compromissada com a ética, responsabilidade, excelência das soluções legais,
satisfação dos nossos clientes e realização pessoal dos nossos integrantes.

•

Missão:
Atender o cliente em todas as áreas do Direito, no alcance de seus objetivos, com
criatividade, segurança e eficiência. Atrair e desenvolver os melhores talentos, formando
equipes capacitadas a oferecer serviços de vanguarda. Aprimorar e compartilhar
constantemente o conhecimento. Praticar e transmitir valores éticos.

VALORES
•

Valores:
Ética acima de tudo
Atuar de forma ética é ser íntegro, transparente e responsável na relação com a verdade,
com o cliente, e com o advogado que está do outro lado da mesa.
Qualidade é fazer bem feito
Nosso padrão é dar o melhor atendimento, com clareza e objetividade.
Comprometimento total com o trabalho
Somos dedicados ao exercício do Direito em benefício dos nossos clientes.
Espírito de equipe
Juntos, cada um de nós vale mais.
Entusiasmo
Temos vocação para a prática da advocacia. Por isso a praticamos com dedicação,
prazer e alegria.
Lealdade
Lealdade a si mesmo e ao outro, seja companheiro de trabalho, cliente ou oponente.

