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O escritório Braga Jr Advogados  foi fundado em 1998, inicialmente voltado para o Direito
Público, em assessoria às entidades sindicais e associações, atuando em ações coletivas,
inclusive nas Cortes Superiores. Nosso objetivo é efetivar a instituição da advocacia, como
atuação preponderante nas diversas relações dos cidadãos, dando uma contribuição
incisiva para a realização da democracia e a Justiça Social para todos, indistintamente.

Para tanto, contamos com profissionais altamente qualificados, com diversas
especializações, podendo citar as graduações e pós-graduações na PUC-RJ, EMERJ, PGE e
UERJ, dentre outros. A finalidade é única: Propiciar um serviço de excelência, onde a
prioridade é a salvaguarda dos interesses de nossos clientes, baseados em um profundo
estudo dos casos concretos apresentados, no reconhecimento dos Órgãos Judiciários 
com relação à atuação contenciosa e a plena efetivação do Direito

SOBRE A EMPRESA

ESTRUTURA E ATUAÇÃO
Fundador

Áreas de atuação

Jorge Álvaro da Silva Braga Júnior
 Advogado

Direito Constitucional Responsabilidade Civil e
Consumidor

Direito PenalDireito Administrativo

Direito EmpresarialDireito Civil

Direito Securitário

Direito do Trabalho

Direito Previdenciário



Seu fundador foi durante 20 (vinte) anos, gerente do Departamento Jurídico do
Sindicato dos Servidores do Poder Judiciário do Estado do Rio de Janeiro,
possuindo amplo acesso às serventias, seus Juízos e todo o assessoramento de
2a instância, com contatos dos Desembargadores, Corregedoria Geral de Justiça e
Órgão Especial do TJ/RJ, tendo, portanto, um significativo diferencial na
assistência jurídica.

Posteriormente se especializou em direito privado, com extensa atuação em
responsabilidade civil, direito empresarial, securitário e cível de uma forma
geral, prestando assistência em casos famosos como o do Bateau Mouche.

Prestou serviços a diversos Órgãos Públicos, tais como, serventias extrajudiciais
e TURISRIO, sociedade de economia mista vinculada à Secretaria Estadual de
Turismo.

Possui equipe comprovadamente preparada, o que permite uma prestação de
excelência, abarcando diversas áreas do Direito. Nossos clientes, terão suporte
total nessa assessoria, tanto na análise preventiva dos problemas, quanto no
contencioso.
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