


APRESENTAÇÃO 
INSTITUCIONAL



 No início do ano 2000 foi constituída a sociedade Giongo Advogados, 
estabelecida com o propósito de prestar consultoria e assessoria 
jurídica a empresas. 

Passados alguns anos, a empresa aprimorou seu formato de traba-
lho e passou a se especializar no mundo corporativo, alcançando efi-
ciência e resultados consistentes, o que lhe permitiu expandir e fir-
mar parcerias com outras importantes empresas.  

Passados quase 15 anos, contamos com unidades e parcerias 
estratégicas que abrangem os Estados do RS, SC e PR.



A sociedade Giongo Advogados foi constituída com o 
desafio de implementar um novo conceito de advo-
cacia, capaz de aliar a análise detalhada de cada situ-
ação que se apresenta, eficiência na sua solução e 
resultados mensuráveis ao cliente.

Sim, entendemos que é possível dedicar atenção 
especial a cada situação, executá-la de forma efici-
ente e ainda gerar resultados concretos. 

A junção desses três elementos nos permite advogar 
com credibilidade, fidelizando relações. 

VISÃO 

ÉTICA EM NOSSAS 
RELAÇÕES; 

LEALDADE PARA COM 
NOSSOS CLIENTES; 

ZELO E DEDICAÇÃO EM 
TODAS AS DEMANDAS; 

VALORES 



EQUIPE DE SÓCIOS 
E ASSOCIADOS

CRISTIANO GIONGO
Advogado inscrito na OAB/RS sob n. 51.857; 

BARBARA CASALES GIONGO RODRIGUES
Advogada inscrita na OAB/SC sob n. 20.380;

ALINE LUCIANO
Advogada inscrita na OAB/RS sob n. 67.861; 

MAUREN SAILE
Advogada inscrita na OAB/RS sob n. 48.152; 

GABRIELA ANSCHAU
Advogada inscrita na OAB/RS sob n. 91.411; 

ALMIR NICOLAU PERIUS
Advogado inscrito na OAB/RS sob n. 86265B;

RAFAELA FRANCO
Advogada inscrita na OAB/RS sob n. 59.419;





SEGMENTOS DE ATUAÇÃO

DIREITO DO TRABALHO

Atuamos na defesa da empresa em ações judiciais trabalhistas e 
autuações promovidas pelo Ministério do Trabalho. Também pres-
tamos consultoria preventiva, de modo a reduzir o risco de passi-
vos trabalhistas.

DIREITO EMPRESARIAL

Prestamos assessoria na cobrança de créditos, constituição, 
extinção e sucessões de empresas, ações bancárias, ações locatí-
cias e outras. Também atuamos de forma preventiva e consultiva, 
auxiliando o cliente nas suas decisões do dia-a-dia.

DIREITO DO CONSUMIDOR

Oferecemos ampla assistência na análise de contratos e apoio 
administrativo, fornecendo assim maior segurança ao cliente em 
suas negociações com clientes e fornecedores. 



DIREITO DOS CONTRATOS

Prestamos assistência na análise de contratos e apoio admi-
nistrativo, fornecendo assim maior segurança ao cliente em 
suas negociações com clientes e fornecedores.

DIREITO COOPERATIVO

Assessoramos o cliente na constituição de cooperativas e aná-
lise da legislação vigente.

DIREITO TRIBUTÁRIO

Prestamos serviços de planejamento tributário e defesa da 
empresa nas autuações e ações judiciais propostas pela 
fazenda pública.

SEGMENTOS DE ATUAÇÃO



PRESENÇA GEOGRÁFICA
Para bem atender nossos clientes, possuímos unidades em municípios 
estratégicos do Rio Grande do Sul e Santa Catarina.

PORTO ALEGRE/RS

SÃO LEOPOLDO/RS

RIO GRANDE/RS

SANTA MARIA/RS

SÃO MIGUEL DO OESTE/SC

JOINVILLE/SC

Em breve novas unidades em: 

CAXIAS DO SUL/RS

URUGUAIANA/RS

FLORIANÓPOLIS/SC



A fim de garantir qualidade e efi-
ciência na consecução de nossos 
serviços, dispomos de parcerias 
estratégicas em nosso segmento, 
quais sejam: 

ADVOGADOS CORRESPONDENTES:

além das unidades próprias da 
empresa, dispomos também de 
vários advogados e escritórios ter-
ceirizados que atuam como cor-
respondentes jurídicos; 

PARCEIROS

LEX EDITORA S/A: empresa líder no segmento de 
assinaturas de periódicos jurídicos no país, a qual 
serve como fonte de pesquisa e subsídio de conhe-
cimento para os profissionais da empresa. 

www.editoramagister.com

API - ARQUITETURA PROCESSUAL INTELIGENTE: 
empresa de software, responsável pelos sistemas 
de controle processual, financeiro e de gestão da 
empresa. 

www.grupoapi.net.br

MELLO E MIOTTO CONTABILIDADE E CUSTOS: 
referência em gestão contábil na região, a empre-
sa é nossa parceira em vários projetos envolvendo 
contabilidade, planejamento tributário e análise de 
custos.

www.melloemiotto.com.br



Conhecimento: todo nossos profissionais que atuam na linha de frente 
do escritório possuem amplo conhecimento jurídico e vasta experiência 
na sua área de atuação;  

Eficiência: o posicionamento estratégico e a atuação integrada das uni-
dades nos permite garantir eficiência na consecução de nossos serviços;  

Custos competitivos:a virtualização dos processos veio a somar ao nosso 
formato prático e moderno de gestão, modelo que nos permite trabalhar 
com honorários extremamente competitivos. 

DIFERENCIAL COMPETITIVO



PREOCUPADOS COM AS GERAÇÕES FUTURAS, 

REDUZIMOS AO MÁXIMO A IMPRESSÃO DE PAPÉIS, 

SALVANDO NOSSOS ARQUIVOS EM PASTAS DIGITAIS. 

QUANDO NECESSÁRIO IMPRIMIR, UTILIZAMOS 

SEMPRE FOLHAS EM SUA FRENTE E VERSO. 

SUSTENTABILIDADE



ASSUNÇÃO DE PROCESSOS EM ANDAMENTO

Em meados de março de 2011, fomos contratados por 
uma grande empresa nacional, interessada em cotar 
honorários para a representação e defesa de seus inte-
resses nos 210 processos em andamento, em diversas 
localidades do Estado do Rio Grande do Sul. 

Durante as negociações, venceu o aviso prévio concedido 
pelo escritório anterior, o qual simplesmente abandonou 
os processos em andamento.

Qual foi nosso desafio? Nos inteirar e assumir os prazos 
de todos os processos do cliente, sem que essa situação 
ensejasse em perdas processuais e prejuízos ao mesmo. 

CASES DE SUCESSO PROVIDÊNCIAS: 

1) concentramos o processo de assunção em nossa filial de 
Porto Alegre, designando um profissional específico para 
administrá-la; 

2) estipulamos o prazo de 10 dias para estar na posse de 
cópia integral de todos os processos em andamento; nesse 
prazo todos os processos deveriam estar cadastrados em 
nosso sistema;  

3) mapeamos todos os processos em andamento e os dividi-
mos em quatro advogados, cabendo a cada um a responsa-
bilidade pela obtenção das cópias, monitoramento e atuação 
profissional; cada profissional dispunha de uma assistente e 
estrutura administrativa de apoio; 

4) o suporte operacional (audiências, cópias, protocolos) era 
prestado por nossas demais unidades ou correspondentes 
terceirizados; 

EM 9 DIAS, ATINGIMOS NOSSO OBJETIVO 
E A EMPRESA AINDA É NOSSA CLIENTE. 



ALGUNS CLIENTES



Empresa do ramo de energia, distribui energia elétrica 
diretamente para 118 municípios da região centro-oeste 
do Estado do Rio Grande do Sul. 

www.aessul.com.br

Empresa do ramo alimentício, com 140 lojas no Brasil 
e mais de 25mil funcionários. 

www.atacadao.com.br

Empresa de logística, com atuação em todo Brasil.

Empresa de comunicação, com atuação em todo Brasil. 

www.abril.com.br

Empresa de telecomunicações, com sedes e 
atuação em todo Estado do Rio Grande do Sul. 

www.redesul.am.br/Rs-Radios



Empresa gráfica referência em qualidade  
no Estado do Rio Grande do Sul.  

www.impressosportão.com.br

Segunda maior rede de postos de combustível 
do Rio Grande do Sul. 

www.postosredeenergia.com.br

Empresa de suprimentos, com atuação em todo 
território nacional, oferece soluções múltiplas 
para o mercado corporativo. 

www.brsupply.com.br

Com abrangência nacional, a empresa atua no segmento 
de prestação de serviços de asseio e conservação, sendo 
uma das mais importantes empresas no ramo. 

www.topservicecompany.com.br

Holding com participação em diversos negócios 
no mercado nacional e internacional.



CRISTIANO GIONGO

cristiano@giongoadvogados.com.br

(51) 9174 6615 / 3589 4232

giongoadvogadoscom.br


