


Advogamos nos litígios de 
empresas e pessoas físicas 
junto aos Tribunais Superiores; 
Regionais; Tribunais de Justiça 
e demais Órgãos e Instâncias 
Judiciais ou Administrativos e 
perante Câmaras Arbitrais.

ADVOCACIA
CONTENCIOSA



Amamos nossa pro�ssão e nos entusiasmamos 
com cada conquista que compartilhamos com 
nossos clientes. Acreditamos que esse 
envolvimento, aliado a uma criatividade 
permanentemente voltada à busca das melhores 
soluções em cada caso, tem nos proporcionado 
elevados índices de sucesso e satisfação.

Buscamos, ainda, numa atuação ética, responsável 
e com a necessária �rmeza, resgatar e/ou manter 
os melhores valores da Advocacia e do ser humano, 
alinhando-os às rápidas e constantes mudanças 
da tecnologia e da sociedade, aproveitando o que 
a primeira tem de melhor em benefício da 
segunda, de nossos clientes e de nossa pro�ssão.

Sem perder o foco nas soluções pací�cas disponíveis, defendemos os interesses de nossos clientes e 
fortalecemos ao máximo as respectivas posições nas situações de con�ito potencial ou em curso. 

Atuamos em diferentes áreas do Direito e procuramos, por meio de dedicação verdadeiramente diferenciada e 
atenta aos interesses e desejos singulares de cada um, participar como profundos conhecedores dos casos que 
nos são con�ados e do universo de questões relevantes a eles relacionadas.
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Fundado em 2000, Gordilho e Napolitano Advogados tem 
forte atuação e destaque na advocacia de litígios e na 
estruturação de medidas para a prevenção de demandas e 
obtenção dos melhores resultados naquelas já instaladas. 

Com sede em São Paulo, o escritório conta com mais de 50 
pro�ssionais especializados em diferentes áreas do Direito, 
além de correspondentes quali�cados e preparados para atuar 
em todo o território nacional. 

A forte atuação contenciosa quali�ca e auxilia o escritório em 
outros ramos da Advocacia, como, por exemplo, na 
estruturação e revisão de diversos tipos de contratos e 
documentos societários ou em planos de sucessão, 
desenvolvidos com profundidades técnica e teórica 
intimamente ligadas à experiência do escritório junto aos 
problemas reais que são enfrentados em juízo ou em 
arbitragens.

Consolidar-se como referência na advocacia
por viabilizar soluções criativas e efetivas.

VISÃO Compromisso com o cliente
Humanização nas relações pro�ssionais
Atuação ética e responsável
Atualização contínua
Excelência na prestação de serviços

VALORES

Somos mais de 50 pro�ssionais especializados 
em diferentes áreas do Direito, além de uma 

equipe completa de apoio em nosso escritório. 
Trabalhamos ainda com diversos 

correspondentes quali�cados e prontos para um 
atendimento rápido e e�ciente em todo o 

território nacional.

ESTRUTURA

Envolvimento
Criatividade 
E�ciência 
Efetividade

MISSÃO



Oferecemos assessoria, assistência e aconselhamento 
jurídico nas mais diversas áreas do Direito.



Litígios Bancários
Litígios Contratuais Comerciais
Litígios Societários
Litígios Imobiliários
Relações de Consumo

Relações de Trabalho
Família e Sucessões
Administração Pública
Ministério Público (Inquéritos Administrativos e Ações 
Civis Públicas sem natureza Penal), dentre outras

Nosso objetivo é atuar de forma altamente especializada e e�ciente nos litígios em que estivermos
aptos a prestar o melhor serviço disponível, independente do ramo de Direito ou ao Setor da Economia
a que estiver vinculado. Nesse contexto, temos forte atuação, a título exempli�cativo, em importantes 
demandas envolvendo:

ÁREAS E PERFIL DE CLIENTES



Também atuamos em atividades de consultoria e estruturação de contratos, incluindo, mas não se limitando, às 
questões trabalhistas individuais e/ou coletivas; discussões acerca de responsabilidade por produto ou 

serviço; relações com fornecedores; garantias e riscos �nanceiros.

No que toca ao per�l de clientes, temos atuado junto a grandes empresas da Indústria 
Automotiva, incluindo montadora e fornecedores de peças; Instituições 

Financeiras, Construtoras e Incorporadoras; Transmissoras e Distribuidoras 
de Energia Elétrica; Empresas de Armazenagem e Logística; Redes de 

Fast Food; Hospitais; dentre outras, além de também auxiliarmos 
pro�ssionais liberais ou executivos, proprietários e acionistas 

de diferentes empresas.



Nossos pro�ssionais estão aptos para auxílio em diferentes ramos de atuação, tendo por uma das características
a disponibilidade e atenção. Se tiver interesse em nos conhecer, agende contato com um de nossos sócios,
que terá prazer em recebê-lo para entender seu problema e avaliar as melhores formas de auxiliá-lo,
ou simplesmente para apresentar o escritório e transmitir maiores detalhes de nossa atuação.

EQUIPE





www.gnadvogados.com.br




