G|M ADVOGADOS

GOUVEIA | MAGALHÃES | MOURY FERNANDES

Preocupação com o detalhe,
qualidade do trabalho e
soluções eficientes.

Apresentação
A preocupação com o detalhe, a qualidade do trabalho executado
artesanalmente, a busca de soluções em sintonia com o perfil e à necessidade
de cada um dos nossos Clientes, denotam o fio condutor da nossa atuação.
Com forte presença na Região Nordeste e Norte, o Escritório tem
a sua sede em Recife/PE, e filiais em Salvador/BA e João Pessoa/PB,
além de associados e correspondentes nos demais Estados nordestinos.
A presença de sócios gestores à frente das equipes de trabalho, aliada a
utilização de tecnologia de ponta, capacitação e treinamentos (para equipe e
parceiros), confere ao Escritório unicidade em seus processos de trabalho,
independentemente do local da prestação do serviço.
O elevado rigor e controle técnicos empregados em cada peça produzida,
agilidade no atendimento, e intransigência ética como pilar principal da nossa
atuação, insertos em nosso modelo de gestão, são responsáveis pelo alto
grau de satisfação e de resultados em prol dos nossos Clientes, ano após ano.

Atualmente, o
escritório patrocina
cerca de 20 mil
processos judiciais
em todo o Brasil,
especialmente nas
regiões Nordeste e
Norte.

Salvador

Rua Ewerton Visco,
nº 290,
Ed. Boulevard Side
Empresarial,
26º andar, SL/2601–B.
Caminho das Árvores.
CEP: 41.820-022
Fone: (71)3271.0998

João Pessoa
Av. Monsenhor
Almeida, 481,
Jaguaribe.
CEP: 58.015-090
Fone: (83) 3241.1035

Recife
Av. Gov. Agamenon
Magalhães, 4779,
22º andar Empresarial
Isaac Newton.
Ilha do Leite.
CEP: 50.070-160
Fone: (81) 3447.7900

Áreas de Atuação
Foco no acompanhamento
processual, na propositura
de ações e na defesa dos
seus clientes. Atuação
também voltada à advocacia
preventiva, com o fim de
evitar prejuízos, mensurando
os riscos e as consequências
jurídicas e econômicas
advindas de conflitos de
interesses.

Consumidor

Atuação consultiva e
contenciosa, objetivando a
maior segurança jurídica nas
relações que envolvam bens
imóveis, focando
especialmente na
estruturação jurídica de
empreendimentos
imobiliários, parcelamento
do solo, loteamentos,
regularização de imóveis
urbanos e rurais, locações,
incorporações, permutas,
aquisições, dentre outros.

Cível

Visando atender clientes em
âmbito nacional, tem atuação
focada no gerenciamento do
contencioso de volume e na
solução de conflitos, sem
deixar de realizar trabalhos
preventivos e utilizar
técnicas de negociação na
busca de soluções amigáveis
para as controvérsias.

Imobiliário

Escritório com ampla atuação
na área securitária,
experiência consolidada na
defesa dos seus clientes,
atuando nas instâncias
administrativas e judiciais,
composta por uma equipe de
profissionais capacitados e
compromissados na área.

Direito Securitário

Prevenção de Litígios

Apoio a escritórios,
departamento jurídicos e
advogados que necessitam
de serviços diferenciados,
com rapidez e qualidade,
no atendimento às suas
demandas na região NO e
NE, tanto na esfera judicial,
quanto na extrajudicial.

Atendimento multidisciplinar
voltado para minoração dos
riscos da atividade de
empresas com potencial
geração de danos na relação
contratual e extracontratual
com os seus colaboradores
diretos (empregados e
prestadores de serviço),
consumidor final e terceiros.

Logística Jurídica

Assessoria jurídica preventiva,
consultiva e contenciosa em
questões envolvendo direitos
individuais e coletivos do
trabalho, no âmbito
administrativo ou judicial,
prezando pelo atendimento
personificado, primando pela
mitigação ou cessação dos
riscos trabalhistas.

Empresarial

Atendimento consultivo e
preventivo focado nos
principais objetivos, anseios
e metas do Cliente, com a
finalidade de prestar
informações e opiniões legais
necessárias a tomada de
decisões conscientes e
importantes para melhores
resultados ao seu negócio.
A atuação nos Tribunais é
personalizada e incessante na
busca e garantia dos direitos
que visem concretizar a
legalidade e a segurança
jurídica das relações jurídicas
público-privadas.

Trabalhista

Atuação nas áreas de Direito
Societário e Contratual,
através da assessoria e
consultoria em
planejamentos societários,
operações de cisão, fusão e
incorporação de sociedades,
alienação e reestruturação de
empresas, bem como, em
planejamento patrimonial,
familiar e sucessório,
protegendo o patrimônio de
pessoas físicas ou jurídicas,
de diversos setores e portes.

Tributário

Estrutura
G|M Advogados conta com um corpo técnico de 100 (cem)
profissionais e utiliza equipamentos de última geração para a
produção de trabalhos, com computadores em tela dupla para
melhor produtividade das equipes, dispondo de um sistema
próprio de acompanhamento processual e acervo documental
completamente digitalizado.

Para mais informações sobre
nossos profissionais e áreas
de atuação, acesse o nosso
site: www.gemadv.com.br
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