


O escritório nasceu dentro do departamento jurídico 
de uma Empresa Privada, observando a necessidade 
de integração da  área jurídica externa com a prática 
preventiva  e consultiva das Empresas.

Fundado pela Dra. Noemi Fernanda Alves Gaya, 
Advogada trabalhista especializada em Direito do 
Trabalho, Processo do Trabalho e Direito Sindical, 
hoje  contamos com vinte  anos de experiência 
Empresarial na área trabalhista.

Adotamos diversas ferramentas e procedimentos 
preventivos jurídicos, moldados a cada Cliente, que 
resultam em uma gestão simples e eficaz, com 
expressiva diminuição dos riscos jurídicos e passivos 
trabalhistas.

Nossa história



FOCOFOCO
Nosso foco é SIMPLIFICAR, 
transformar  o trabalho jurídico em um 
relacionamento eficaz. Ou seja, além de 
execução das atividades contratadas 
há treinamentos constantes para que 
as melhores práticas preventivas sejam 
aplicadas na empresa.



Foco

Construimos pontes entre o contencioso jurídico e a prática administrativa diária 
corporativa, traduzindo a linguagem jurídica em prevenção e resultados.
Para tal, nós atuamos fortemente no aconselhamento preventivo a partir dos casos 
concretos.

Entendemos que somos responsáveis em manter a marca e a imagem de nossos 
clientes no âmbito jurídico e administrativo em geral, gerando credibilidade e 
segurança aos parceiros de negócio;

memorização do histórico dos casos, 
consultas e processos, justamente 
para reduzir continuamente passivos.

Atuamos buscando a inteligência e a 
racionalidade com  coerência entre o custo e 
beneficio.

 Finalmente trabalhamos com o mapeamento e



ADVOCACIA DE REFERÊNCIAVISÃO

MISSÃO
Atuar com excelência na 
área jurídica agregando 
valor e transferindo  
conhecimento.

Foco na prevenção e 
simplificação dos processos.

Redução de passivos.

VALORES
Excelência 

Dedicação 

Conhecimento

Estudo

Honestidade 

Amor ao Direito



Serviços:

Defesa, Estudo e Aplicação da legislação trabalhista às 
relações de trabalho, na esfera individual ou coletiva, 
voltado a aplicação das práticas legais desde o início até 
o final do contrato de trabalho, resguardando direitos e 
deveres.

Acreditamos que a harmonização do ambiente de 
trabalho com práticas justas e legais, gera resultados 
com o aumento na produtividade.  

Envolvem Recursos Humanos e Departamento de 
Pessoal, com ênfase na análise de rotinas: folha de 
pagamento, Medicina e Segurança do Trabalho, 
corrigindo procedimentos vulneráveis e orientando 
métodos seguros que minimizem  riscos. 

Contencioso
Negociação coletiva
Consultoria
Mediação de acordos

Área Trabalhista e Sindical

Auditoria
Palestras
Parecer
Acompanhamento
de fiscalizações



Contencioso Administrativo
Contratos em Geral
Inventários

Parecer
Auditoria
Defesas
Contencioso Judicial
em Geral

Área mais abrangente do Direito, aqui compreendido 
todas as relações da Empresa  com Pessoas Jurídicas 
ou Físicas, destacando-se as relações de consumo, 
contratos, gestão de patrimônio, cobranças, sucessão. 

Apresentamos as melhores soluções jurídicas  para 
cada caso, através de atendimento e atuação técnica, 
eficaz e personalizada.

Preventivamente, oferecemos orientação jurídica 
baseada no mais recente entendimento dos Tribunais, 
visando prevenir ou minimizar o impacto de disputas.

No contencioso cível, as demandas judiciais e de 
arbitragens são conduzidas de maneira estratégica.

Área Civil
Serviços:



Serviços:
Palestras e Treinamentos

As questões estratégicas que permeiam 
o ambiente dos negócios, com as 
constantes mudanças na legislação e 
nas tecnologias demandam uma 
contínua atualização sobre as 
transformações do mercado de trabalho 
e as relações entre as empresas e seus 
empregados.

O Alves Gaya presta serviços 
especializados na área trabalhista,  
oferece consultoria a Sindicatos e 
Escritórios de Contabilidades, que por 
sua vez atendem a todos os tipos de 
segmentos empresariais, assim 
seguramente por meio de consultoria 
especializada, reuniões, palestras e  
treinamentos, somos capazes de trazer 
as melhores práticas.   



Serviços:
Previdenciário e Administrativo

Acompanhamento de fiscalizações
Benefícios previdenciários
Consultoria

A área de Direito Previdenciário atua nas áreas 
consultiva e contenciosa, assessorando os nossos 
clientes em suas questões previdenciárias e conduzindo 
discussões nos âmbitos administrativo e judicial. 

Dentre os principais serviços que prestamos nesta área, 
destacam-se:



Resultados

Exemplo Gestão Macro: 
Processos trabalhistas de um de nossos clientes para o ano de 2014:

Cliente segmento Varejista, com faturamento médio de 500 mi

Demanda:

Passivo trabalhista de
R$ 2.898,502,54

Perda Efetiva: 

Ações para o ano de
R$ 67.363,94



97%
Êxito para 
o ano de

RESULTADOS



RESULTADOS



Benefícios

Metodologia diferenciada na prestação 
de serviços jurídicos.

Analise individualizada das 
necessidades de cada cliente.

Apresentação de Soluções baseadas 
nas melhores práticas.  



Sede própria,  próximo a Justiça do Trabalho e 
ao Tribunal Regional do Trabalho da 15º Região

Abrangência a toda a região de Campinas 
(Sumaré, Hortolândia, Rio Claro, Pirassununga, 
Piracicaba, Jundiaí, Itatiba...)   

Equipe de Advogados especialistas à 
disposição dos Clientes

Metodologia própria de processos e  serviços

Relatórios e análises atendendo as 
necessidades dos clientes

Estrutura



Localização e Contato

Rua José de Almeida, 122
Campinas, São Paulo - 13092-400

19 3044 3706
noemi@alvesgaya.com.br
www.alvesgaya.com.br



OBRIGADO


