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APRESENTAÇÃO DO ESCRITÓRIO 

 

 

I – Perfil do escritório 

 

A Andrade Gomes & Queiroz Advogados Associados se consolida com a marca de 

qualidade na prestação de serviços que distingue a história de seus sócios. 

 

Com ampla experiência, qualificação e reconhecimento, os sócios têm efetiva 

atuação na prestação de serviços e na busca permanente da excelência. 

 

O corpo de associados também alia qualificação e empenho com foco na qualidade 

e resultados. Um plano de carreira transparente e efetivo garante um ambiente de 

tranquilidade e dedicação permanentes. 

 

A Sociedade conta ainda com paralegais com sólida formação jurídica e corpo 

administrativo experiente para garantir a prestação de serviços diferenciada. 

 

Um programa de estágio moderno e de sucesso possibilita a seleção e formação 

complementar de profissionais que desejam ingressar na Sociedade. 

 

A ética, a transparência e a dedicação de todos são a base dos resultados 

cuidadosamente planejados e sustentados por uma estrutura atualizada e de alta 

tecnologia. 

 

A Andrade Gomes & Queiroz atua em todo o território nacional através de seus 

profissionais e auxílio de parceiros correspondentes experimentados e eficientes.  

 

Com um sistema moderno de gestão o Escritório atua de forma personalizada em 

qualquer localidade com qualidade e eficiência, tendo desempenho destacado em 

vários Estados. Da mesma forma, a Sociedade tem atuação destacada em todos os 

Tribunais, inclusive Superiores. 

 

Enfim, a Andrade Gomes & Queiroz tem como diferencial a qualidade na prestação 

de serviços com foco em resultados para seus clientes. 
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II. CORPO TÉCNICO 

 

ADVOGADOS – SÓCIOS 

 

RENATO DE ANDRADE GOMES  

Bacharel em Direito pela Pontifícia Universidade Católica de Minas Gerais  

Pós-Graduado em Direito do Trabalho e Previdenciário pela Universidade Gama 

Filho/RJ 

MBA em Gestão Estratégica de Pessoas pela Fundação Getúlio Vargas/MG 

Professor do Programa de Pós-Graduação lato sensu em Direito do Trabalho 

Corporativo do Centro Universitário de Belo Horizonte – UNI-BH 

Palestrante em Cursos Empresariais de Legislação Trabalhista e Seminários 

Jurídicos 

Ex-Membro da Comissão de Exame da OAB/MG - Banca de Direito do Trabalho 

Áreas de atuação: Consultoria, Auditoria, Due Diligence e Contencioso Trabalhista e 

Sindical 

 

VINÍCIUS CORRÊA DE QUEIROZ 

Bacharel em Direito pelo Centro Universitário Izabela Hendrix 

Bacharelando em Administração pelo Centro Universitário Izabela Hendrix 

Pós-Graduado em Direito Processual pela Pontifícia Universidade Católica de Minas 

Gerais 

Membro da Comissão de Ética e Disciplina da OAB/MG 

Membro da Comissão de Direito Educacional da OAB/MG 

Ex-Procurador Geral Municipal 

Áreas de atuação: Consultoria e Contencioso Cível, Empresarial, Agronégocio, 

Fundacional, Administrativo e Educacional 

 

EDUARDO AUGUSTO GONÇALVES DAHAS 

Mestre em Direito Privado pela Universidade Fumec/MG 

Pós-graduado em Direito Processual Civil pela Universidade de Itaúna/MG 

Pós-graduado em Direito Social pelo Centro Universitário Newton Paiva/MG  

Pós-graduado em Direito Público pelo Centro Universitário Newton Paiva\MG 

Bacharel em Direito pelo Centro Universitário de Sete Lagoas/MG 

Bacharelando em Ciências Contábeis pelo pela Universidade Anhanguera 

Uniderp/SP. 

Ex-Coordenador do Programa de Pós-Graduação lato sensu em Direito do Trabalho 

Corporativo do Centro Universitário de Belo Horizonte – UNI-BH 

Professor do Programa de Pós-Graduação lato sensu em Direito do Trabalho 

Corporativo do Centro Universitário de Belo Horizonte – UNI-BH 

Professor de Direito Civil, Direito Processual Civil e Direito do Trabalho das 

Faculdades Pitágoras. 
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Professor convidado de Direito do Trabalho do Programa de Pós-Graduação Lato 

Sensu em Direito de Empresa com ênfase em Relações de Mercado na Universidade 

FUMEC 

Ex-Professor de Direito Processual do Trabalho e Direito Processual Civil e do 

Núcleo de Práticas Jurídicas da Faculdade Anhanguera de Negócios de Belo 

Horizonte. 

Membro da Comissão de Direitos Sociais e Trabalhistas da OAB/MG 

Pesquisador do Programa Universitário de Apoio às Relações de Trabalho e à 

Administração da Justiça - Prunart/UFMG. 

Autor de diversos artigos publicados na mídia jurídica especializada e palestrante 

em Congressos e Seminários. 

Áreas de atuação: Consultoria, Auditoria, Due Diligence e Contencioso Cível e 

Trabalhista e Direito de Informática. 

Fluente em Inglês, Italiano e Espanhol 

 

BRUNO MARTINS MIRANDA DE ASSIS 

Bacharel em Direito pela Universidade FUMEC 

Pós-Graduado em Direito Processual pela Pontifícia Universidade Católica de Minas 

Gerais 

Professor do Programa de Pós-Graduação lato sensu em Direito do Trabalho. 

Áreas de atuação: Consultoria, Auditoria, Due Diligence Trabalhista, Contencioso 

Trabalhista e Fundacional.  

 

CLÁUDIA MAGALHÃES SOUZA 

Bacharel em Direito pela Universidade Federal de Minas Gerais 

Pós-graduada em Direito Público pelo Centro Universitário Newton Paiva 

Pós-graduada em Direito Processual Civil pela UNISUL 

Atuação: Contencioso Trabalhista e Administrativo 

 

HUGO LOPES PEREIRA COELHO PAIM 

Bacharel em Direito pela Universidade Fumec 

Áreas de atuação: Contencioso Trabalhista 
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ADVOGADOS – ASSOCIADOS 

 

 

MARCELO SANTORO DRUMMOND 

Mestre em Direito do Trabalho pela Pontifícia Universidade Católica de Minas Gerais 

Bacharel em Direito pela Pontifícia Universidade Católica de Minas Gerais 

Pós-graduado em Direito do Trabalho e Previdenciário pela Universidade Gama 

Filho/RJ  

Professor de Direito Material e Processual do Trabalho da Escola Superior Dom 

Helder Câmara 

Atuação: Contencioso e Consultivo Trabalhista 

 

LUCIANO ABREU 

Bacharel em Direito pela Faculdade de Direito Milton Campos 

Pós-graduado em Direito do Trabalho e Previdenciário pela Universidade Gama 

Filho/RJ  

Pós-graduado em Direito Desportivo pela Escola Paulista de Direito  

Atuação: Contencioso e Consultivo Trabalhista 

 

FÁBIO ROQUE ABREU NOGUEIRA 

Mestre em Direito Processual pela Pontifícia Universidade Católica de Minas Gerais 

Bacharel em Direito pela Faculdade de Direito Milton Campos 

Pós-graduado em Direito Processual Civil pela Faculdade de Direito Milton Campos 

Professor do Programa de Pós-Graduação latu senso do Centro Universitário de Belo 

Horizonte - Uni-BH 

Áreas de atuação: Contencioso e Consultivo Cível e Empresarial 

 

THIAGO AUGUSTO DA SILVA LOPES  

Bacharel em Direito pela Faculdade de Estudos Administrativos de Minas Gerais 

Pós-graduando em Direito do Trabalho e Previdenciário pela Universidade Gama 

Filho\RJ 

Áreas de atuação: Contencioso Trabalhista 

 

PAULA IZIS MOREIRA MELO 

Bacharel em Direito pela Faculdade de Ciências Humanas e Gerenciais de Pedro 

Leopoldo 

Pós-graduanda em Direito do Trabalho Corporativo pelo Centro Universitário de 

Belo Horizonte – UniBH 

Áreas de atuação: Contencioso Trabalhista 

 

ALEXIA BARROS CORDEIRO ABADDE 

Bacharel em Direito pelo Centro Universitário Newton Paiva 

Pós-graduanda em Direito Processual pela Pontifícia Universidade Católica de Minas 

Gerais. 

Áreas de atuação: Contencioso Trabalhista 
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LUCAS HENRIQUE AZEVEDO DE OLIVEIRA 

Bacharel em Direito pela Faculdade Milton Campos 

Áreas de atuação: Contencioso Trabalhista 

 

MARCOS VINÍCIUS DA SILVA FONSECA 

Bacharel em Direito pela Faculdade kennedyMG 

Áreas de atuação: Contencioso Trabalhista 

 

SOFIA GOMES NEGRI 

Bacharel em Direito pela Universidade Federal de Minas Gerais 

Áreas de atuação: Contencioso Cível 

 

LARISSA CAROLINA COSSO ALVES 

Bacharel em Direito pela Escola Superior Dom Helder Câmara  

Áreas de atuação: Contencioso Trabalhista 

 

ELISA RIBEIRO ROCHA NASCIMENTO 

Bacharel em Direito pela Escola Superior Dom Helder Câmara  

Áreas de atuação: Contencioso Cível 

http://www.agq.adv.br/


 
 

 

Avenida Getúlio Vargas 671 – 10º Andar – Savassi – Belo Horizonte-MG – CEP 30.112-021  
Rua Evaristo da Veiga,35-Sala 3 - Rio de Janeiro - RJ - CEP: 20.031-040 
Telefone: (31) 2536-7450 – www.agq.adv.br - email: sac@agq.adv.br 

 

 

III – ÁREAS DE ATUAÇÃO 

 

Visando equacionar, mitigar e solucionar problemas do cotidiano empresarial, a 

Sociedade Andrade Gomes & Queiroz Advogados está amplamente voltada à 

realidade jurídica e de negócios de seus clientes, buscando sempre, em grau de 

excelência, a resolução de conflitos, tanto na esfera consultiva como também na 

contenciosa em qualquer localidade. 

 

As áreas de atuação são as seguintes: 

 

DIREITO DO TRABALHO 

 

O Departamento de Direito do Trabalho da Andrade Gomes & Queiroz se destaca no 

atendimento personalizado de seus clientes, com uma equipe experiente e 

especializada, na busca de excelência nos resultados. 

 

Os serviços prestados nessa área compreendem o aconselhamento legal e a 

assessoria jurídica relacionados às seguintes atividades: 

 

- Ajuizamento e acompanhamento de Ações Trabalhistas em âmbito nacional em 

todas as Instâncias. 

  

- Assessoria empresarial no âmbito do contencioso administrativo, perante o 

Ministério do Trabalho e o Ministério Público do Trabalho. 

 

- Consultoria trabalhista através de pareceres e assessoria diária no tocante a 

rotinas de recursos humanos e departamento pessoal 

 

- Assessoria e acompanhamento em fiscalizações do Ministério do Trabalho. 

 

- Assistência a empresas e sindicatos patronais em acordos e convenções coletivas, 

negociações sindicais e dissídios coletivos. 

 

- Assessoria a empresas em questões jurídicas de segurança e saúde do trabalho, 

planos de cargos e salários e de reestruturação de quadro de pessoal. 

 

- Realização de workshops empresariais. 

 

- Atuação e instituição de Juízo Auxiliar de Execuções e requerimentos junto a 

Secretaria de Execuções e Precatórios dos Tribunais. 

 

- Auditoria preventiva e análise de riscos trabalhista. 
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- Due Diligence trabalhista em processos de fusão, aquisição, cisão e de 

investimentos em geral. 

 

DIREITO EMPRESARIAL 

 

O Departamento de Direito Empresarial da Andrade Gomes & Queiroz Advogados 

atua tanto na esfera preventiva por meio de consultorias, bem como no âmbito 

administrativo, por ocasião de defesas em PROCONS, e na esfera judicial, em 

Juizados Especiais e na Justiça Comum.  

 

Os serviços prestados nessa área compreendem o aconselhamento legal e a 

assessoria jurídica relacionados às seguintes atividades: 

 

- Elaboração de contratos, assessoria na negociação de acordos para solução de 

pendências comerciais, cobrança de créditos, questões possessórias, locatícias em 

geral, responsabilidade civil, danos morais e materiais, títulos de crédito. 

 

- Assessoria administrativa e judicial específica nas relações com os consumidores, 

atuação perante os PROCON’s estaduais e municipais, Juizados Especiais e em 

Ações Civis Públicas embasadas no Código de Defesa do Consumidor. 

 

- Elaboração do estudo de viabilidade e atos constitutivos para Fundações, 

Associações e Órgãos Governamentais. 

 

- Análise, estudo e implantação de sucessão e planejamento societário segundo as 

características e necessidades empresariais. 

 

- Análise e estudo de fusão, incorporação, cisão, extinção e aquisição de empresas. 

 

- Trabalhos gerais na área de Agronegócio. 

http://www.agq.adv.br/
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IV – LOCALIZAÇÃO/ATUAÇÃO 

 

A ANDRADE GOMES & QUEIROZ ADVOGADOS ASSOCIADOS tem a sua sede 

localizada na Avenida Getúlio Vargas 671, 10º Andar em Belo Horizonte/MG. 

 

Possui filial no Rio de Janeiro, na rua Evaristo da Veiga, 35-Sala 3, contando, ainda, 

com diversos parceiros correspondentes nas principais cidades do interior de Minas 

Gerais e capitais do País. 
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V – PRINCIPAIS CLIENTES 

 

ALESAT COMBUSTÍVEIS S/A 

AVIVAR ALIMENTOS 

BANCO FIDIS (EMPRESA GRUPO FIAT) 

BANCO SEMEAR (GRUPO SECULUS) 

CEASAMINAS – CENTRAIS DE ABASTECIMENTO DE MINAS GERAIS S/A 

COMPANHIA ULTRAGAZ S/A 

CONSTANCE 

CONSTRUTORA LÍDER LTDA. 

FUNDAÇÃO COMUNITÁRIA TRICORDIANA DE EDUCAÇÃO 

GRUPO SELPE DE RECURSOS HUMANOS 

INTERCAST S/A 

LDM LOGÍSTICA LTDA. 

NOVA FACULDADE 

ORGANIZE 

RESGATE TREINAMENTOS 

SAS AUTOMOTIVE 

VIX LOGÍSTICA S/A (Grupo Águia Branca) 

WIZARD BH 

 

 

VI – ESTRUTURA FÍSICA 

 

Contamos com um parque informático de última geração interligado em um 

servidor central de dados com acesso à internet de altíssima velocidade, bem como 

um servidor independente de forma a propiciar a manutenção da conexão à 

internet mesmo em eventual queda de serviços pela operadora principal. 

 

Contamos ainda com computadores e scanners de alta velocidade, para o 

cumprimento de qualquer ato processual ou diligência, de forma que o cliente ou 

correspondente receba todos os documentos devidamente digitalizados em seu e-

mail, tudo de forma ágil, prática e eficaz. 

 

VII – ESTRUTURA PESSOAL 

 

Contamos com uma equipe jurídica de alto padrão, especializados nas áreas 

trabalhista e empresarial, com formação sólida e atualização permanente. 

 

Além disto, os advogados que integram o corpo jurídico do escritório estão aptos a 

atuar, de forma assertiva, em audiências, Tribunais Regionais e Superiores, e 

esferas administrativas, em todo o território nacional com resultados acima da 

média aos clientes atendidos pela ANDRADE GOMES & QUEIROZ ADVOGADOS 

ASSOCIADOS. 

http://www.agq.adv.br/
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O atendimento aos clientes é feito, em tempo real, pelos sócios, com respostas 

ágeis.  

 

A equipe de paralegais que compõe o setor administrativo é composta por  

bacharéis em Direito o que agiliza e torna seguro e eficaz todo o controle e gestão 

processual contenciosa. 

 

A atuação dos paralegais é realizada com supervisão e acompanhamento direto dos 

sócios do escritório permitindo uma dupla checagem de todos os procedimentos 

inerentes a gestão e condução dos processos e procedimentos administrativos. 

 

Possuímos ainda um núcleo específico de gestão e informação processual 

atualmente liderado pela coordenadora administrativa e supervisionado 

diretamente por um dos sócios do escritório, de forma a propiciar informações de 

forma ágil e eficaz, bem como alimentando os sistemas de gestão interna dos 

clientes nas mais diversas plataformas. 

 

Preocupando-se ainda com a formação de seus profissionais, o escritório possui um 

programa de estágio diferenciado do mercado que proporciona a formação de seu 

corpo jurídico internamente com avaliações periódicas, de forma a propiciar a 

formação e contratação do futuro advogado. 
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VIII – ATUAÇÃO NACIONAL 

 

Equipada com os mais sofisticados sistemas processuais e composta de uma equipe 

de alto padrão, a AGQ Advogados atua diretamente em todo o território nacional. 

 

Possuímos uma ampla rede com aproximadamente 50 correspondentes fixos nas 

principais capitais e cidades do país e diversos correspondentes avulsos nas demais 

localidades. 

 

As contratações dos correspondentes são realizadas no mais alto padrão de 

seleção, após entrevistas e pesquisas, buscando profissionais eficientes e com 

trâmite perante os Órgãos jurisdicionais. 

 

O trabalho dos correspondentes fica sempre restrito ao comparecimento perante os 

Fóruns e Tribunais para audiências, realização de expedientes e despachos com os 

magistrados, pois a produção técnico-intelectual é sempre realizada internamente 

pelos nossos profissionais. 

 

Todas as audiências são devidamente compartilhadas com os sócios, contando com o 

suporte da equipe jurídica interna de forma a envolver diretamente em todos os 

processos independente da distância. 

 

Quando necessário, audiências e sustentações orais de casos relevantes são feitas 

por sócios ou associados sênior em qualquer localidade do País. 

 

Esta prática traduz em um equilíbrio econômico-financeiro e uma segurança para o 

cliente, pois todos os atos processuais ficam diretamente vinculados na sede do 

escritório não havendo segmentação e procedimentos distintos por filial. 

 

Neste sentido, todo o controle de publicações e produção intelectual é feito pelo 

Escritório dentro de sua rotina normal, sem perda mínima de qualidade. 

 

Todo o procedimento funciona, normalmente, em qualquer localidade, sendo certo 

que o processo de virtualização processual iniciado em todo o Judiciário Nacional 

apenas veio facilitar e tornar, ainda mais em conta, sob o ponto de vista financeiro, 

o acompanhamento processual. 

 

Enfim, a Andrade Gomes & Queiroz criou, com sucesso, fórmula de 

acompanhamento de processos em qualquer parte do território nacional, mantendo 

a gestão completa e sem qualquer perda de qualidade, proporcionando resultados 

similares em todas as localidades de atuação. 
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