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PALAZZI E FRANCESCHINI SOCIEDADE DE ADVOGADOS, fundado em
1995, registrado na OAB sob o nº 16508, com sede na Rua Libero Badaró, n°293,
Cj 26-C, São Paulo – Capital, é um escritório de advocacia da mais alta qualidade e
presteza desde sua fundação. Advogados com formações específicas e
especializações diversas ingressaram na sociedade, contribuindo com o
desenvolvimento e crescimento das múltiplas áreas do direito, que hoje
compõem o perfil do escritório, dentro de rígidos padrões de qualidade e
profissionalismo.
O escritório cresce em função da qualidade do serviço prestado, contando,
atualmente, com escritórios associados em diversas capitais brasileiras, o que
proporciona uma maior cobertura de atendimento a seus clientes.
Palazzi e Franceschini, visando uma longa e duradoura sociedade, inabalável por
seus objetivos, prepara-se para o futuro com talentosos e dedicados profissionais
utilizando-se dos mais modernos recursos técnicos.
.
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Assim, procura investir constantemente em seus profissionais, atualizando os
conhecimentos e informações nas melhores e mais conceituadas instituições
de especialização e ensino. Estando, deste modo, preparado para atuar nas
mais complexas e sofisticadas áreas de especializações do direito, além das
tradicionais áreas, tais como: Direito Societário, Comercial, Financeiro,
Bancário, Securitário, Mercado de Capitais, Compliance, E-Commerce,
Franchising, Imobiliário, Regulatório, Civil, Tributário, e Trabalhista.
Desenvolve trabalhos de primeira linha, primando pela excelência e
maximizando sua eficiência, demonstradas nos importantes projetos e grandes
operações de que participa nas mais diversificadas áreas da atividade
empresarial, sempre buscando a plena satisfação de seus clientes.
Palazzi e Franceschini tem especial orgulho de seu relacionamento pessoal com
os clientes. A filosofia para esse relacionamento de sucesso é baseada num
quadrinômio simples: ética, comprometimento, qualidade e resultado.
A estrutura é institucionalizada, democrática e participativa, estimulando o
trabalho de equipe e cultivando o espírito e os propósitos que inspiraram seus
fundadores. Palazzi e Franceschini é ágil e inovador no desenvolvimento de
soluções que viabilizam o alcance de seus objetivos e a resolução de seus
desafios.
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DIREITO ADMINISTRATIVO
Representação judicial de clientes, bem como seus sócios, em desapropriações.
Assessoria em Concorrências Públicas (Licitações).
Avaliação da documentação para atendimento das condições fixadas em edital.
Apresentação de recursos, contestações e impugnações na esfera
administrativa. Impetração de Mandado de Segurança
Assessoria na implementação de projetos de interesse público ou envolvendo
entes públicos, incluindo a elaboração de instrumentos como convênio,
consórcios públicos e protocolos de intenções.
Assessoria na condução de processos junto a órgãos reguladores, tais como
obtenção ou renovação de licenças e aprovações para transferência de controle
societário.

DIREITO CIVIL
Representação judicial de clientes, bem como seus sócios, em desapropriações.
Assessoria em Concorrências Públicas (Licitações).
Avaliação da documentação para atendimento das condições fixadas em edital.
Apresentação de recursos, contestações e impugnações na esfera
administrativa. Impetração de Mandado de Segurança
Assessoria na implementação de projetos de interesse público ou envolvendo
entes públicos, incluindo a elaboração de instrumentos como convênio,
consórcios públicos e protocolos de intenções.
Assessoria na condução de processos junto a órgãos reguladores, tais como
obtenção ou renovação de licenças e aprovações para transferência de controle
societário.

DIREITO BANCÁRIO
Assessoria e consultoria jurídicas necessárias à estruturação, negociação e
implementação de transações bancárias e de mercado de capitais (incluindo,
mas não se limitando a financiamentos - AB loans, Exim, BNDES, diretos,
sindicalizados, leasings (operacionais ou não), operações estruturadas,
adiantamentos à exportação – ACCs ou ACEs -, pré-pagamentos ou pagamentos
antecipados à exportação, securitizações, derivativos, operações BM&FBOVESPA - contas-ônibus e 2.689 -, produtos bancários domésticos, tais como:
Cédulas de Crédito Bancário (repasse (2770) ou direto) – CCB), títulos do
agronegócio (CDA, WA, CDCA, LCA, outros), empréstimos com consignação,
cessão de créditos e constituição e manutenção de fundos de investimento, de
carteiras administradas ou demais estruturas de securitização. Estruturação e
formalização de garantias relacionadas aos contratos de empréstimos,
financiamentos entre outros; assessoria jurídica quanto a operações de câmbio
e comércio exterior; e assessoria jurídica na estruturação de financiamentos na
aquisição de aeronaves.
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DIREITO CONTRATUAL
Contratos Nacionais e Internacionais.
Assessoria, consultoria e acompanhamento das negociações de contratos e
elaboração dos termos, cláusulas e instrumentos contratuais.
Atuação nas causas judiciais referentes à interpretação, validade, eficácia ou
cumprimento de contratos.
Assessoramento a clientes nacionais e estrangeiros no exame, revisão e
negociação de contratos internacionais.
Contratos de compra, venda, fornecimento, distribuição, fornecimento,
representação comercial, concessão comercial, informática, transferência de
tecnologia, licenciamento de marcas e patentes.
Contratos referentes a direitos intelectuais, agenciamento e promoção artística
e profissional. Contratos de construção, incorporação e administração de obras.

DIREITO DO CONSUMIDOR
Assessoria, consultoria preventiva e contenciosa nos conflitos individuais e
coletivos entre fornecedores e consumidores de produtos e serviços.
Assessoria na elaboração e revisão de contratos comerciais visando sua
adequação ao Código de Defesa do Consumidor.
Assessoria na elaboração e revisão de contratos de adesão.
Acordos Coletivos de Consumo entre os fornecedores e associações de
consumidores.
Análise e revisão de textos e campanhas publicitárias.

DIREITO COMERCIAL
Especialistas nessa área do direito oferecem consultoria e atuam no contencioso
de todas as relações comerciais existentes. Consultoria e aconselhamento na
área de negócios empresariais. Formação de "joint-ventures" e consórcios.
Compra e venda de participações societárias, de ativos e estabelecimentos
comerciais e industriais.
Planejamento, estudos de alternativas e implementação de reorganizações
societárias, abrangendo incorporações, cisões, fusões, transformações,
liquidações e outros negócios empresariais.
Planejamento e realização de operações de abertura e fechamento de capital.
Realização de auditoria jurídica na aquisição ou alienação de outras sociedades,
ativos ou estabelecimentos comerciais. Apresentação da situação legal dos
veículos ou das sociedades, dos ativos ou estabelecimentos comerciais.
Auditoria jurídica de documentos societários, contratos (em geral, financeiros),
tributários, trabalhistas e outros, bem como de documentação imobiliária e
contratos em vigor. Levantamento e análise de questões fiscais, processos
judiciais e administrativos.
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DIREITO DO TERCEIRO SETOR
Com a crescente produção legislativa sobre incentivos fiscais e isenções,
benefícios, qualificações de organizações e sobre o Terceiro Setor em geral,
juntamente com o crescimento e aumento das atividades relacionadas a
projetos e a necessidade de maior profissionalização de sua estrutura interna,
as entidades do Terceiro Setor passaram a buscar assistência jurídica
especializada e com expertise no relacionamento com o setor empresarial.
Trabalhamos na negociação e preparo de contratos relacionados ao
financiamento e implementação de projetos. Elaboramos contratos relativos
aos projetos ambientais de desenvolvimento sustentado, projetos de inclusão
digital; orientação sobre voluntariado, contratação de mão de obra temporária,
terceirização de serviços, formação de cooperativas de trabalho e a contratação
de serviços, riscos e formas de redução de encargos trabalhistas.

DIREITO IMOBILIÁRIO
Atuação em contencioso judicial. Assessoria e elaboração de contratos de
construção, incorporação e administração de obras. Contratos de administração
de flats e hotéis.
Elaboração de contratos de locação. Transações Imobiliárias. Elaboração e
revisão de escrituras, compromissos particulares de venda e compra e contratos
referentes à compra e venda de imóveis (rurais – parcerias e arrendamentos - e
urbanos). Assessoria e elaboração de escrituras e convenções de condomínios,
loteamentos, "shopping centers". Atuação perante os cartórios de registros de
imóveis. Elaboração de relatórios de auditorias jurídicas. Atuação nas causas
judiciais referentes à interpretação, validade, eficácia ou cumprimento desses
instrumentos.

DIREITO DO TRABALHO
Assessoria e consultoria preventiva e contencioso trabalhista. Assessoria
referente às legislações trabalhista e processual trabalhista brasileiras. Exame e
elaboração de contratos de trabalho. Avaliação dos diferentes relacionamentos
trabalhistas existentes no cliente, com adequação dos contratos coletivos e
individuais, para empregados de qualquer nível (comum, técnico, executivo).
Relacionamento com funcionários de alto nível (executivos, dirigentes), visando
a elaboração do contrato, adequação contratual de direitos e vantagens e
exame de situações especiais. Representação e negociação junto a delegacias
regionais de trabalho, sindicatos e associações de classe, defendendo os
interesses de clientes. Defesas em reclamações trabalhistas e demais ações
propostas por empregados ou sindicatos.
Atuamos nos âmbitos consultivo, administrativo e contencioso, tanto no plano
Individual, como coletivo. Elaboramos pareceres técnicos e realizamos
auditorias internas. Assessoria e consultoria jurídica em contratos e em
negociações coletivas, e atuação em todos os foros e instâncias da esfera
judicial:
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DIREITO PENAL EMPRESARIAL
Atuação em casos judiciais envolvendo direito penal empresarial.
Crimes do colarinho branco.
Crimes relacionados às relações de consumo.
Crimes relacionados às relações trabalhistas.

DIREITO PREVIDÊNCIÁRIO
Na área previdenciária, nossa atuação é na previdência pública, efetuando o
contencioso judicial e administrativo. Realizamos assessoria, planejamento,
trabalho em concessão e revisão de benefícios previdenciários, em todos os
âmbitos e graus de jurisdição.
Concessão de benefícios previdenciários (aposentadoria por tempo de serviço,
aposentadoria por idade, aposentadoria por invalidez, auxílio-doença, auxíliodoença acidentário, auxílio-acidente e pensão por morte);
Conversão de auxílio-doença para auxílio-doença acidentário;
Revisão pelo teto – A revisão garantida pelo STF poderá beneficiar quem teve o
benefício limitado ao teto e se aposentou em abril e maio/91, entre março e
abril/96 e entre 2000 e 2003;
Desaposentação – Renúncia da aposentadoria atual para obtenção de novo
benefício em condições mais favoráveis ao segurado, somando ao tempo de
contribuição as contribuições previdenciárias realizadas após a aposentadoria;
Cumulação de aposentadoria com auxílio-acidente;

DIREITO SOCIETÁRIO
Constituição de sociedades com elaboração dos documentos constitutivos
(Estatuto ou Contrato Social), consultoria e assessoria na negociação, orientação
e acompanhamento dos registros e formalidades.
Registro de sociedades estrangeiras no Brasil com processo de aporte de capital
e investimentos estrangeiros ou não no país.
Constituição de Associações e ONG (Organizações Não Governamentais) com
elaboração dos documentos constitutivos, orientação e acompanhamento dos
registros e formalidades.
Operações societárias: transformação, fusão, incorporação e cisão de
sociedades, além de “joint venture” e consórcio de clientes.
Negociação empresarial: consultoria e acompanhamento da negociação,
elaboração dos contratos, acordos de quotistas, cessão de participação
societária, trespasse, assunção de ativos e passivos, responsabilidades dos
sócios.
Conflito entre sócios de sociedade limitada: recesso ou dissidência, critérios
para cálculo do reembolso de capital, expulsão de sócio, negociação de distrato,
elaboração dos instrumentos, orientação e acompanhamentos dos registros e
formalidades.
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DIREITO TRIBUTÁRIO
Assessoria legal extrajudicial nas atividades relacionadas aos demais ramos de
atividade do escritório. Estudo de aspectos tributários da constituição de
sociedades e das operações societárias. Assessoria e exame da forma legal
mais vantajosa de conduzir as atividades empresariais sob o aspecto tributário.
Elaboração de planejamentos e consultorias fiscais. Criação de off-shore
companies. Atuação jurídica no contencioso administrativo e judiciário.
Imposto sobre a Renda – IR / Imposto sobre Produtos Industrializados – IPI /
Imposto sobre a Circulação de Mercadorias e Serviços – ICMS / Imposto sobre
Serviços de qualquer natureza – ISS / Imposto sobre Operações Financeiras IOF / Contribuição Provisória sobre Movimentação Financeira – CPMF, PIS,
COFINS e demais contribuições sociais / Contribuições de Intervenção no
Domínio Econômico – CIDE. Preços de transferência / Incentivos fiscais.
Contencioso administrativo e judicial em todos os níveis.

DIREITO DE FAMÍLIA E SUCESSÕES
Atuação na esfera contenciosa e consultiva, buscando sempre a melhor solução
de conflitos relativos à administração de interesses, constituição, manutenção
e proteção do patrimônio familiar, orientação em disputas, divisões e partilhas,
com acompanhamento de inventários, arrolamentos, testamentos, ações de
alimentos, separação litigiosa e consensual, divórcio, guarda compartilhada,
interdição, investigação de paternidade, elaboração de consultas e pareceres
jurídicos, planejamento sucessório, pactos antenupciais, elaboração de
contratos de união estável.

DIREITO DO MERCADO DE CAPITAIS
Assessoria e consultoria jurídicas à estruturação, negociação e implementação
de transações relativas ao mercado de capitais brasileiro, com relação aos
underwriters, como às emissoras, tais como: emissão de debêntures, comercial
papéis, notas, notas perpétuas, notas promissórias e demais títulos de dívida
negociados no mercado de capitais, incluindo mas não se limitando a estruturas:
(a) de securitização de recebíveis, por exemplo, por meio da constituição de
Fundos de Investimento em Direitos Creditórios – FDICs;
(b) para a emissão de Certificados de Recebíveis Imobiliários – CRI, CCBs, CCIs
ou outros títulos semelhantes;
(c) operações relacionadas com private equity, tais como Fundos de
Investimento em Participações – FIPs, CCBs, CCIs e debêntures; e
(d) de administradoras de fundos de investimento, de gestores de carteiras e
demais prestadores de serviços em asset management, tanto com relação à
regulamentação, como na estruturação e implementação de fundos de
investimento e de gestão de recursos de terceiros.
Assessoria e consultoria jurídicas e acompanhamento de processos de abertura
e fechamento de capital. Registros, representações e defesas em órgãos
públicos, incluindo processos administrativos e consultas perante a Comissão de
Valores Mobiliários.
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SEGUROS E RESSEGUROS
Assessoria e consultoria jurídicas e acompanhamento ao acesso e participação
no mercado de seguros e resseguros brasileiro, bem como em relação a
produtos de seguro e resseguro, incluindo, criação, transferência, compra e
venda, aumento de controle de sociedades de seguros (incluindo, mas não se
limitando, ao de saúde), a criação e revisão de apólices (domésticas e
internacionais) e a negociação de condições relativas a operações com seguros e
resseguros.

PROJETOS CULTURAIS
Elaboração de projetos culturais. Acompanhamento do processo junto ao
Ministério da Cultura. Consultoria a clientes interessados em beneficiar-se dos
incentivos fiscais concedidos a patrocinadores ou investidores de eventos
culturais e artísticos. Constituição e organização de entidades culturais sem fins
lucrativos e de promoções artísticas.
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PROPRIEDADE INTELECTUAL, MARCAS E PATENTES
Contencioso judicial e extrajudicial em Propriedade Intelectual. Patentes: direito
de autor, publicidade, propaganda e concorrência desleal. Processos
envolvendo infrações de marcas e patentes, nomes comerciais, concorrência
desleal, direitos de autor e propaganda enganosa.
Processos envolvendo pirataria, busca e apreensão, concorrência desleal e
demais casos relacionados a marcas e patentes.
Recursos perante as Juntas Comerciais Estaduais
.

E-COMMERCE E FRANCHISING
Contratos Nacionais e Internacionais.
Consultoria na preparação e acompanhamento das negociações de contratos e
elaboração dos termos, cláusulas e instrumentos contratuais.
Atuação nas causas judiciais referentes à interpretação, validade, eficácia ou
cumprimento de contratos.
Assessoramento a entidades nacionais e estrangeiras no exame, revisão e
negociação de contratos internacionais.
Contratos de franquia, circulares, compra, venda, fornecimento, distribuição,
cessão concessão comercial, prestação de serviços (informática, administrativos,
etc.) relacionados à franquia.
.
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EUGENIO PALAZZI
eugenio@palazzi.com.br
Sócio fundador, formado em Direito pela Pontifícia Universidade Católica de São Paulo
PUC/SP. Pós-Graduado em Direito Empresarial e Mestre em Direito Comercial pela PUC/SP.
Foi Professor de Direito na Pontifícia Universidade Católica de São Paulo - PUC/SP. Atua com
larga experiência, tanto na área consultiva como contenciosa, sendo responsável pela área
Comercial e Contratual do escritório, atuando ainda em questões ligadas ao contencioso
Cível. Participa ativamente da diretoria jurídica e executiva de diversas instituições e
associações, além de ser membro do conselho de Sociedades Anônimas.
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GUILHERME FRANCESCHINI
franceschini@palazzi.com.br
Formado pela Universidade Paulista, com participação em diversos cursos de
aperfeiçoamento e atualização. Desde Julho/2011 é conselheiro eleito de importante e
tradicional Associação de prática social, cultural e desportiva de São Paulo/SP. Atua com
maior ênfase nas áreas do Direito Civil e Direito do Trabalho, de forma preventiva,
consultiva e contenciosa.
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O escritório conta com grande equipe de
profissionais entre sócios, advogados
associados,
assistentes
jurídicos,
estagiários, assistentes administrativos,
além de uma grande rede credenciada de
correspondentes em todo território
nacional.
Visite nosso site: www.palazzi.com.br

Endereço:
CEP:
Site:
E-mail:
Tel.:
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Rua Líbero Badaró 293 - CJ 26-C, Centro
01009-000 São Paulo - SP - Brasil
www.palazzi.com.br
palazzi@palazzi.com.br
(55 11) 3113-5100
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