A P R E S E N TA Ç Ã O

OBJETIVO
DIRECIONADO
INOVADOR

Palo Neto Advogados é um
escritório com sede na cidade
de São Paulo e filiais em
Campinas e Marília.
Com atuações especializadas e direcionadas,
oferecemos efetiva assessoria técnica no universo
legal brasileiro em benefício de seus clientes.

Através da credibilidade e consolidada experiência
dos seus profissionais, formou-se uma equipe com a
iniciativa de realizar um conceito dinâmico e
inovador de trabalho, com base na interpretação
jurídica ampla e direcionada nos diversos setores do
Direito Empresarial, Tributário, Consumidor,
Securitário, Trabalhista e Civil.

O escritório representa clientes atuantes em
diversos setores, incluindo transporte, seguros,
tecnologia, automotivo, construção e imobiliário.
O sucesso na prática da assistência a clientes de
diversos setores nas áreas do Direito, estabelece
uma confiança mútua, seja no acompanhamento
diário, como em decisões estratégicas,
envolvendo questões legais sofisticadas,
complexas ou tecnicamente desafiadoras.

VISÃO
MISSÃO
VALORES
CRENÇAS
RAZÕES PARA ACREDITAR
FILOSOFIA

Acreditamos na evolução da sociedade pelo direito. Vivemos a advocacia pautada na ética,
responsabilidade, compromisso, excelência das soluções legais, satisfação de nossos clientes
e a realização profissional e pessoal dos nossos integrantes.
Oferecer aos nossos clientes o alcance de seus objetivos, com criatividade, segurança e
eficiência. Ampliar, aprimorar e compartilhar conhecimento. Praticar, transmitir e influenciar
os valores éticos.
O reconhecimento dos valores pessoais formam o alicerce que sustenta a qualidade,
comprometimento, espírito de equipe, integridade e persistência na obtenção de resultados.
A transparência na prática jurídica através da colaboração mútua e a pluralidade do princípio
ao alcance dos resultados é a chave de uma assessoria jurídica eficiente, duradoura e
satisfatória.
Excelência profissional com 20 anos de consistência na prática jurídica e constantes
reciclagens que garantem a credibilidade na obtenção de grandes relações profissionais. A
consolidação nos conceitos aplicados mediante o conhecimento adquirido.
Oferecer ampla assessoria jurídica nas principais áreas do direito. O conhecimento técnico
ligado diretamente à capacidade de interpretar, atuar com lisura e empenho, seja nos casos
mais complexos ou dinâmicos.

ATUAÇÃO

D IR E ITO

TRIBUTÁRIO

O escritório possui na área tributária uma de suas principais bases e está
preparada para lidar com as mais complexas questões.
A sociedade de advogados possui expertise que a credencia para a
realização completa de serviços especializados nesta matéria, inclusive com
apoio contábil, fiscal e financeiro, desde a área preventiva até a contenção
de litígios administrativos e judiciais.
O escritório elabora boletins informativos semanais sobre legislação, na
busca novas oportunidades de otimização fiscal, decisões relevantes nas
instâncias administrativa e judicial, bem como realiza seminários para
discussão de questões tributárias específicas, com formulação de artigos
nas mais importantes publicações especializadas, nacionais e internacionais.

D IR E ITO

TRIBUTÁRIO
CONSULTORIA PREVENTIVA E
PLANEJAMENTO TRIBUTÁRIO

ü Realização de Diagnóstico de Oportunidades Tributárias (DOT) com objetivo
informar ao cliente todas as oportunidades existentes no segmento empresarial em
que ele se enquadra, sendo feito um levantamento das teses tributárias já ajuizadas
(oportunidades preenchidas), e aquelas que poderão ser oferecidas para a empresa
cliente (novas oportunidades). Tais oportunidades são quantificadas previamente,
identificando o provável resultado econômico no êxito da demanda. O DOT é
apresentado através de relatório personalizado.
ü Assessoria em estruturação fiscal da atividade empresária de forma eficiente,
mediante correta interpretação e aplicação das normas tributárias federais,
estaduais e municipais.
ü Consultoria em relação a tributos diretos, indiretos e previdenciários, no que
concerne à interpretação e à aplicação da legislação tributária em geral.
ü Planejamento tributário e estruturação fiscal de operações de compra e venda de
empresas, incluindo-se diligências, reorganizações e implantação de novos
empreendimentos, como veículo de outro negócio, ou como objetivo final.
ü A equipe desenvolve trabalhos orientados ao planejamento tributário, com
elaboração de pareceres apontando alternativas de estruturas a serem eleitas como
opção para a realização de negócios de acordo com o sistema tributário brasileiro.

ü Atuação nos processos com constante acompanhamento da evolução da legislação, da doutrina e da jurisprudência.
ü Emissão de parecer legal sobre temas que envolvem a necessidade de pronunciamento a respeito de procedimentos e
cobranças de tributos, de clientes que se encontram na iminência de instauração de processo administrativo ou
judicial, ou já com a fase litigiosa instaurada.

D IR E ITO

TRIBUTÁRIO
CONTENCIOSO E
ADMINISTRAVIVO

ü A atuação em ações judiciais envolvendo o questionamento de tributos federais, estaduais e municipais, tais como
ações cautelares em geral, ações anulatórias de débito fiscal, ações declaratórias, repetições de indébito tributário,
mandados de segurança, ações de execução fiscal e demais ações incidentais, em disputas extrajudiciais e/ou judiciais,
em todas as esferas do Poder Judiciário, desde a primeira instância até a última, nos Tribunais Superiores, inclusive
com sustentação oral em todas as fases processuais cabíveis.
ü Administração de passivo fiscal tributário em todas as esferas, possibilitando a extinção ou a redução de valores
indevidamente cobrados, identificando o melhor momento para pagamento ou parcelamento das dívidas, de modo a
proteger a sociedade empresária, sobretudo para busca de sua recuperação e defesa de seus interesses.
ü Atuação nos processos com constante acompanhamento da evolução da legislação, da doutrina e da jurisprudência.
ü Emissão de parecer legal sobre temas que envolvem a necessidade de pronunciamento a respeito de procedimentos e
cobranças de tributos, de clientes que se encontram na iminência de instauração de processo administrativo ou
judicial, ou já com a fase litigiosa instaurada.
ü A atuação em ações judiciais envolvendo o questionamento de tributos federais, estaduais e municipais, tais como
ações cautelares em geral, ações anulatórias de débito fiscal, ações declaratórias, repetições de indébito tributário,
mandados de segurança, ações de execução fiscal e demais ações incidentais, em disputas extrajudiciais e/ou judiciais,
em todas as esferas do Poder Judiciário, desde a primeira instância até a última, nos Tribunais Superiores, inclusive
com sustentação oral em todas as fases processuais cabíveis.
ü Administração de passivo fiscal tributário em todas as esferas, possibilitando a extinção ou a redução de valores
indevidamente cobrados, identificando o melhor momento para pagamento ou parcelamento das dívidas, de modo a
proteger a sociedade empresária, sobretudo para busca de sua recuperação e defesa de seus interesses.

D IR E ITO

TRIBUTÁRIO
DUE DILIGENCE

ü Identificação e análise de processos tributários em
andamento - administrativos e judiciais, relativos a todos
os impostos e contribuições - nos quais a empresa
diligencianda é parte, ou pode vir a ser responsabilizada
na forma da legislação tributária, a fim de proporcionar
uma visão cuidadosa das eventualidades fiscais.
ü Avaliação da possibilidade de êxito da empresa auditada
nas demandas eventualmente identificadas.
ü Análise de procedimentos fiscais adotados pela empresa
auditada, frente a frente com a legislação tributária em
vigor, para identificação de procedimentos
eventualmente adotados em desconformidade com a
legislação pertinente e, consequentemente, a aferição
do risco de autuação.

Elaboração de Mapa Fiscal para examinar o último ano-calendário (12 meses) dos
lançamentos fiscais da empresa, verificar potenciais créditos tributários de IRPJ, CSLL,
PIS, CONFINS, ICMS e IPI, além de adequar a empresa ao melhor regime de tributação.
D IR E ITO

TRIBUTÁRIO
RECUPERAÇÃO DE CRÉDITO

A revisão de Tributos Federais tem por objetivo identificar oportunidade tributária não
verificada pela empresa. O trabalho analisa as bases de cálculo, alíquotas e apurações
do IRPJ, CSLL, PIS, COFINS e IPI, dos últimos cinco anos, da escrituração contábil da
empresa, de acordo com a legislação fiscal em vigor.
A revisão de Tributos Estaduais possui como foco o levantamento dos créditos
tributários de ICMS sobre:
ü
ü
ü
ü
ü
ü
ü
ü
ü

Matérias-Primas;
Bens do Ativo mobilizado;
Materiais Intermediários;
Materiais de Embalagem;
Relatório por produto justificando o direito a recuperação do ICMS;
Importações;
Revisão dos Créditos de ICMS nas Importações;
Substituição Tributária nos Fretes;
Crédito Acumulado para Transportadoras.

D IR E ITO

SOCIETÁRIO E
CONTRATUAL

Uma adequada e eficaz estruturação societária é preocupação cada vez mais
recorrente do empresário e não se restringe a objetivar a diminuição de custos,
mas também a prevenir possíveis litígios entre os sócios e seus sucessores, sendo
ato complexo e que envolve aspectos relacionados a diversas esferas do direito,
tais como Direito Tributário, Direito Civil, Direito Comercial, entre outras.
Com profissionais extremamente especializados, o PALO NETO ADVOGADOS atua
com equipes multidisciplinares na prestação dos seguintes serviços: constituição e
estruturação de sociedades, acompanhamento de reuniões e assembleias,
elaboração de atas e outros instrumentos, arquivamento de atos, reorganizações
societárias, aquisições, fusões, incorporações e cisões, joint ventures e alianças
estratégicas, ofertas públicas de valores mobiliários, suporte jurídico na negociação
de valores mobiliários em mercados de balcão, consultoria sobre regulamentos da
Comissão de Valores Mobiliários e Banco Central do Brasil e auditorias legais.

D IR E ITO

SOCIETÁRIO E
CONTRATUAL

O NÚCLEO DIREITO SOCIETÁRIO oferece serviços jurídicos especializados em
reorganizações societárias que envolvam processos de fusão, aquisição, cisão
e incorporação de sociedades. Possui expertise diferenciada envolvendo:
ü
ü
ü
ü
ü
ü
ü
ü
ü
ü
ü

Consultoria societária;
Reestruturação societária;
Constituição de empresas e estudos de modelagens jurídicas;
Due diligence societária;
Recuperação judicial;
Investimentos imobiliários;
Investimento estrangeiro no Brasil;
Investimento brasileiro no exterior;
Procedimentos arbitrais;
Operações societárias de fusão e aquisição (m&a, merges & acquisitions);
Recuperação judicial.

ü

Na área contratual, o escritório atua na estruturação de operações e na elaboração e
negociação de todos os contratos necessários a referidas operações possam requerer,
visando o desenvolvimento de estruturas contratuais customizadas e inteligentes que
permitam aos seus clientes ingressar em todos os tipos de operação de maneira
adequada e com o máximo de segurança.

ü

Nosso foco é atender a necessidade e realidade de cada cliente, dentro da flexibilidade
legalmente permitida, e atingir a melhor eficiência jurídica e prática, analisando
sempre os impactos e a viabilidade dos contratos, inclusive, mas não se limitando, aos
efeitos tributários, trabalhistas e relações de consumo, conforme o caso.

ü

Essa área envolve também os seguintes trabalhos: (a) elaboração, revisão e adequação
de contratos em geral, tais como empréstimos, prestação de serviços, parcerias
comerciais, locações, contratos desportivos, entre outros; (b) assessoria legal na
compra e venda de imóveis; (c) elaboração e negociação de compromisso de compra e
venda de imóveis e revisão de escritura pública; (d) revisão e negociação de contratos
de financiamento imobiliário e; (e) revisão e negociação de contratos financeiros.

D IR E ITO

SOCIETÁRIO E
CONTRATUAL

PLANEJAMENTO
PATRIMONIAL E
SUCESSÓRIO

Nessa área, o escritório atua na criação de estruturas nacionais e
internacionais, incluindo holdings e outros veículos, tais como fundações
e trusts, levando sempre em consideração prevenção de riscos, proteção
patrimonial (para pessoas físicas e/ou jurídicas), gestão, governança
corporativa e perpetuidade da empresa;
Visamos uma atuação estratégica, sempre com vistas a garantir a carga
tributária mais eficiente, combinada com os melhores desenhos de
governança e gestão do patrimônio. Para isso, contamos com a
colaboração ativa de nossos parceiros multidisciplinares que agregam a
especialidade tributária, com a formação contábil, financeira e econômica
que permitem a construção de soluções integradas e eficientes.

AQUISIÇÕES E
FUSÕES

No âmbito de Fusões e Aquisições, representamos
compradores, vendedores e companhias de
diversos segmentos do mercado em seus
processos de M&A, conduzindo todos os aspectos
das operações, tais como estruturação
operacional, due diligence, negociação e
elaboração de documentos, aspectos de direito
concorrencial e questões regulatórias.

AQUISIÇÕES E
FUSÕES

ATUAMOS TAMBÉM NAS SEGUINTES FRENTES DE TRABALHO:
ü Concepção de estruturas para operações de M&A, investimentos de
fundos de private equity e venture capital, de investidores nacionais
e/ou estrangeiros e de demais negócios empresariais;
ü Participação em processos de organização de empresas para
captação de investimentos, associação e venda privada;
ü Elaboração de acordos de confidencialidade, memorandos de
entendimentos, contratos de compra e venda de participação
societária, contratos de mútuo conversível em participação societária,
acordos de acionistas/sócios, acordos de investimento, entre outros.

MEDIAÇÃO

Considerando a morosidade do sistema judiciário brasileiro, nossa
experiência nos mostra que a mediação tem sido uma extraordinária
ferramenta para a solução de conflitos, com custo mais baixo e enorme
agilidade. Por meio da mediação, estimulamos nossos clientes a
realizarem uma composição equilibrada, formalizada por acordos
materializados por contratos customizados, de forma a encerrar
definitivamente as disputas existentes.
Desta forma, prestamos serviços de mediação (a) de conflitos societários,
decorrentes de relações empresariais, seja entre sócios, administradores,
parceiros, clientes, fornecedores ou quaisquer terceiros e/ou (b) de
conflitos pessoais, incluindo questões familiares e/ou sucessórias.

GOVERNANÇA
CORPORATIVA

Em tempos em que o tema corrupção é tão constante e relevante,
buscamos apresentar a nossos clientes o tema governança
corporativa de forma factível e estruturalmente adequada às
características e individualidades de cada um.
Assim, assessoramos na estruturação de políticas e mecanismos
de controle interno, tendo por base a legislação brasileira e
padrões internacionais e visando a prevenção de fraudes, práticas
de corrupção e condutas ilícitas. Ademais, entendemos que a
prevenção é sempre a melhor estratégia, por isso, atuamos em
treinamentos voltados ao cumprimento das normas aplicáveis.

STARTUPS

O escritório presta assessoria legal a empreendedores em geral, de forma a
acompanhar toda a implementação de seu projeto, o que inclui, por
exemplo, a definição da melhor estrutura jurídica (sociedade limitada,
sociedade anônima, sociedade em conta de participação, contrato de mútuo
conversível em participação, etc.), a formalização das relações entre os
sócios por meio contratos de vesting, a elaboração de contratos de stock
options e de serviços em startups, a elaboração de contratos eletrônicos,
política de privacidade e termos e condições de uso.
Além disso, o escritório assessora investidores desse segmento de mercado,
tais como investidores anjo, aceleradoras, seed investors, empresas, family
offices, fundos de private equity e fundações, e os próprios empreendedores
na definição e implementação de uma adequada estrutura de investimento.

D IR E ITO

TRABALHISTA

As questões relacionadas ao direito do trabalho continuam sendo
sensíveis para muitas empresas e vão além das relações e os
direitos primários entre empregados e empregadores. Diversos
conflitos são deparados nas organizações tanto nas relações
interpessoais de trabalho quanto nas coletivas. Obrigações fiscais
e previdenciárias também emergem desta área e geram inúmeras
dúvidas e inconsistências.
A nova legislação trabalhista continua sendo pouco utilizada por
empresas na busca de alternativas para mitigar os efeitos e
impactos adversos em momentos de crise ou por necessidade
específica e particular da operação ou segmento de negócio.

D IR E ITO

TRABALHISTA

A atuação do escritório se dá no âmbito das relações trabalhistas e sindicais, no
contencioso judicial e na esfera administrativa para empresas dos mais variados
segmentos econômicos. Com uma equipe especializada, multidisciplinar e
integrada, o escritório conta com profissionais com sólida formação acadêmica
e larga experiência, assessorando seus clientes de forma estratégica e mais
abrangente, o que permite, ainda, auxiliá-los em aspectos concernentes à
gestão de pessoas nas diversas áreas empresariais, além de ampará-los em
outros aspectos relacionados às obrigações adicionais decorrentes da relação
de trabalho, como questões de ordem fiscal e previdenciária.
Pautado na excelência da prestação de seus serviços, o emprego da melhor
técnica jurídica na defesa dos direitos e interesses de seus clientes alinha-se
com sua capacidade de gerar soluções integradas em processos e contingências
trabalhistas. Utiliza-se de modo coordenado de instrumentos soluções
personalizadas às necessidades de seus clientes, disponibilizando seu
departamento de consultoria e assessoria jurídica em alto nível e para cumprir
com suas atribuições, oferta:

D IR E ITO

TRABALHISTA
CONSULTORIA JUDICIAL
TRABALHISTA

Ancorada em sólidos conhecimentos e contínuos estudos da legislação e
jurisprudência trabalhista aplicadas ao caso através de sua equipe altamente
especializada, a atuação consultiva do escritório se desenvolve por intermédio de
atendimento a consultas em geral sobre quaisquer questões relacionadas ao
Direito do Trabalho, abrangendo a esfera do direito individual e coletivo, direito
processual do trabalho, além de relações sindicais.
A dinâmica da consultoria jurídico-trabalhista possibilita que o cliente aja
preventivamente em situações sistêmicas e pontuais e visa dirimir riscos de
passivos trabalhistas que podem estar muitas vezes ocultos, mas oferecem
invariavelmente grande risco à atividade empresarial.
Com alta acessibilidade e o envolvimento integrado do time com o cliente, o
atendimento da consultoria judicial trabalhista é oferecida através de diversas
formas em prol as necessidades cotidianas ou pontuais do interessado e adaptáveis
à sua plataforma para manter o pronto retorno com excelência do serviço, e pode
ser realizada por meio de consultas presenciais ou telepresenciais (telefone, Skype
e outros) e consultas escritas (e-mail) e pareceres jurídicos e ainda:

ü Suporte jurídico para contratação de executivos, elaboração e revisão de contratos, bem como
acompanhamento para a rescisão contratual;

D IR E ITO

TRABALHISTA
CONSULTORIA JUDICIAL
TRABALHISTA

ü Confecção de contratos de trabalho (contratos comuns e específicos – teletrabalho, trabalho
intermitente (de acordo com a reforma trabalhista), cláusulas de confidencialidade, propriedade
intelectual, não concorrência, cláusula de quarentena, remuneração variável, entre outros), bem como
sua reanálise quando necessário;
ü Confecção de contratos empresariais envolvendo relações de trabalho (representação comercial,
trabalho autônomo, fornecimento, industrialização, prestação de serviços em geral, entre outros.);
ü Elaboração e suporte jurídico para implantação de políticas corporativas em geral (regulamento interno
de empresa, além de temas como remuneração variável, pagamento de bônus, “stock options”, gestão
de terceiros, auxílio pecuniários, bolsas de estudo, uso de tecnologias no ambiente de trabalho
(celulares, tablet, notebooks), códigos de conduta, assédio moral e discriminação, rotinas de gestão de
pessoal, expatriação entre outros) e procedimentos internos voltados ao estabelecimento e à verificação
da conformidade das práticas de relações trabalhistas da empresa com a legislação e normas
regulamentadoras trabalhistas;
ü Consultoria jurídica trabalhista para processos de fusões e aquisições, instalações e desativação de
unidades produtivas, unificação de políticas de remuneração e benefícios entre empresas, etc.;
ü Auditoria trabalhista e legal due diligence para levantamento de passivo oculto e planejamento de ações
preventivas, quando necessárias;
ü Realização de palestras e workshops sobre temas de Direito do Trabalho e a eles relacionados.

D IR E ITO

TRABALHISTA
CONTENCIOSO
ADMINISTRATIVO
TRABALHISTA

No âmbito administrativo, a Palo Neto empenha seus trabalhos na defesa
dos direitos e interesses do cliente em procedimentos e processos
administrativos instaurados junto ao Ministério do Trabalho e Emprego,
como autos de infração, notificações de débitos de FGTS, acompanhamento
para parcelamento dos depósitos mensais do FGTS, autorizações, inclusive
para trabalho em domingos e feriados, registros de normas coletivas, termo
de ajuste de conduta, em todas as suas instâncias administrativas, através
da apresentação de defesas, manifestações e peças administrativas
devidamente fundamentadas, acompanhamento de audiências e completa
orientação no trato da matéria envolvida na demanda.
O Escritório também atua junto ao Ministério Público Trabalho em
procedimentos de investigação e/ou preparatórios, inquéritos civis públicos,
Termos de Ajustamento de Conduta (acompanhamento e orientação), com
ênfase na determinação de todos os aspectos e repercussão da demanda,
possíveis cenários, avaliação de riscos e alternativas para promover o
cenário mais adequado ao cliente, pautado em profundo estudo analítico e
prognóstico do caso por sua equipe especializada.

A prestação de serviços da Palo Neto nesta esfera de atuação visa defender o direito e os
interesses do cliente através do patrocínio de qualquer demanda junto a Justiça Trabalhista,
seja ativa ou passiva, em todas as suas instâncias (ordinária e extraordinária).

D IR E ITO

TRABALHISTA
CONTENCIOSO JUDICIAL
TRABALHISTA

Seu patrocínio contencioso abrange não apenas demandas e/ou defesas ordinárias trabalhistas,
incluindo os ritos sumaríssimos e medidas especiais como ações rescisórias, revisionais,
mandados de segurança, embargos de terceiro, ações civis públicas e outras perante a Justiça
do Trabalho.
A qualificação profissional da equipe trabalhista do escritório também possibilita que o cliente
seja representado em mediações de acordos trabalhistas, sustentações orais em tribunais,
cálculos de riscos trabalhistas e outras demandas com objeto específicos e de alto impacto e
custo social, como as ações de reparação de danos por acidentes do trabalho.
Há, para estas causas, profissionais engajados e direcionados para a defesa do direito e do
interesse do cliente, com conhecimento técnico altamente especializado.
Neste âmbito, o escritório também desenvolve soluções próprias, dinâmicas e integradas para:
identificação de passivos e soluções para correção de procedimentos em desconformidade
legal; gestão de informações processuais, com sistema próprio de cadastro e acompanhamento
processual e emissão de relatórios; contingenciamento financeiro de processos; alimentação
de sistemas (softwares de gestão de processos) do cliente; gerenciamento de pauta de
audiências e comunicações de atos processuais; elaboração e execução de políticas de acordos
e outras medidas que visam melhor atender as necessidades de cada cliente.

D IR E ITO

TRABALHISTA
ASSISTÊNCIA EM RELAÇÕES
COLETIVAS E SINDICAIS DO
TRABALHO

O direito coletivo representa o segmento do direito do trabalho que
regula as relações inerentes à chamada “autonomia privada coletiva” e
trata de questões envolvendo a organização sindical, a representação
dos trabalhadores, a negociação coletiva e o direito de greve.
Representa um ponto bastante sensível ao operador desta área e um
dos segmentos de maior complexidade de atuação em razão dos
diversos fatores e atores envolvidos, uma vez que se destinam a
disciplinar interesses coletivos e criar normas que regulamentam todo
um grupo, o que muitas vezes cria variáveis imponderáveis ao resultado
manifestado por este setor.
Com alta experiência e especialização em questões desta natureza, o
que representa um diferencial do escritório, a Palo Neto ampara e
defende o direito e os interesses do cliente em questões evolvendo o
direito coletivo e sindical de diversas formas:

ü Promove consultas, o desenvolvimento, o assessoramento e a revisão em todos os tipos de
instrumentos coletivos de trabalho (dissídios coletivos de trabalho e acordos coletivos de
trabalho).

D IR E ITO

TRABALHISTA
ASSISTÊNCIA EM RELAÇÕES
COLETIVAS E SINDICAIS DO
TRABALHO

ü Neste âmbito, promove o melhor direcionamento às necessidades dos clientes, seja em acordos
coletivos de trabalho que viabilizem seus interesses cotidianos, como o acordo de compensação
de horas (banco de horas, compensação de feriados, etc), participação nos lucros e resultados –
“PLR” e outros devidamente alinhados com a nova legislação do trabalho, bem como para
flexibilizar pontualmente situações para superação de crises em necessidades específicas, como
acordo de redução de salários e horas, plano de demissão voluntária, etc.
ü Presta ampla e completa assessoria, como participação e condução de negociações coletivas de
trabalho junto aos Sindicatos (Categoria Econômica, Profissional e Diferenciada), Ministério do
Trabalho e Emprego e Ministério Público do Trabalho, estando plena e prontamente apto para
orientar e assessorar jurídica e negocialmente em conflitos coletivos instaurados e, mesmo, em
greves.
ü Assessora e orienta preventivamente as empresas para neutralizar e mitigar os efeitos de
movimentos coletivos e a interferência das ações sindicais em qualquer núcleo produtivo.
ü Atua juridicamente no direito coletivo e na resolução de movimentos paredistas na interposição
de interdito proibitório, dissídio coletivo de trabalho, dissídio de greve, ações de cumprimento e
ações indenizatórias decorrentes de atos ilícitos praticados em movimentos coletivos.

D IR E ITO

CIVIL E DO
CONSUMIDOR

Atualmente, litígios envolvendo questões
relacionadas ao Direito Civil e do Consumidor
são inerentes à própria atividade empresarial.
Discussões alusivas a direitos de posse e
propriedade, obrigações, contratos e
responsabilidade civil são cada vez mais
normais no dia a dia de qualquer empresa.

D IR E ITO

CIVIL E DO
CONSUMIDOR

Para defender os interesses de seus clientes, o PALO NETO ADVOGADOS
conta com profissionais amplamente capacitados. Destacam-se nessa
área de atuação as seguintes atividades: elaboração de pareceres,
revisão e elaboração de instrumentos contratuais e outros pactos,
patrocínio de processos perante Juizados Especiais, Justiça Estadual e
Federal, e, ainda, perante órgãos de defesa do consumidor,
acompanhamento de processos na fase recursal perante Tribunais,
promoção de ações de recuperação de crédito, administração de
passivos, entre outras.
Nosso escritório oferece, ainda, orientação na elaboracão de contratos
com clientes e fornecedores, orientação na assinatura de contratos
bancários com a devida análise das garantias oferecidas e taxas
pactuadas, identificação e delimitação dos riscos jurídicos da atividade
empresarial desenvolvida, bem como elaboração de pareceres
personalizados sobre questões jurídicas de maior complexidade responsabilidade civil, obrigações contratuais, entre outros.

D IR E ITO

IMOBILIÁRIO

Com atuação especializada e criteriosa, nos deparamos com
uma imensurável gama de matérias relacionadas, em suas
perspectivas material e processual, com a locação de imóveis
urbanos, locações residenciais, para temporada e não
residenciais (shopping center, industrial, comercial, unidades
de ensino e de saúde, para atividade religiosas, “built to suit”),
locação de imóveis rurais, direito de superfície.
Amplo expertise na incorporação imobiliária, parcelamento de
solo (loteamentos), regularização de áreas, condomínios,
multipropriedade imobiliária (time sharing), e o moderno
direito registral relacionado ao mercado imobiliário.

Atento a essa diversidade o escritório disponibiliza consultoria e assessoria jurídica especializada e
abrangente, sendo de se destacar entre outras:
L O C A Ç Ã O

D IR E ITO

IMOBILIÁRIO

ü Orientação e elaboração de contratos em suas diversas modalidades;
ü Manejo de ações judiciais para defesa dos direitos e interesses do cliente;
ü Elaboração de recursos e realização de sustentação oral quando necessário.
I N C O R P O R A Ç Ã O

I M O B I L I Á R I A

E

L O T E A M E N T O

Due diligence na aquisição de imóveis;
Estudo da viabilidade jurídica de implantação de loteamento;
Elaboração de Memoriais;
Elaboração de minutas de contrato de venda e compra, cessão e aditivos;
Elaboração de Convenção de Condomínio;
Postulação administrativa Genérica e acompanhamento;
Participação em reuniões;
Participação e assessoria em assembleia;
Acompanhamento de Perícias;
Defesa e acompanhamento de processos administrativos;
Manejo de ações judiciais para defesa dos direitos e interesses do cliente, inclusive retificação
de área, ações possessórias e usucapião;
ü Elaboração de recursos e realização de sustentação oral quando necessário.
ü
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PROFISSIONAIS

VITO PALO NETO
OAB 165.230 - 1999

Advogado, ex-assessor de Desembargador do TRT da 15ª Região e capitão
da reserva formado pelo curso de engenharia da AMAN. Especializado em
Direito do Trabalho e Direito Internacional do Trabalho.
§
§
§
§

Graduação | Direito
Universidade do Estado do Rio de Janeiro, 1998
Doutorando | Direito
Universidade de Frankfurt, 2010

ADVOGADOS | SÓCIOS
FERNANDO DE MORAIS PAULI
OAB 127.346 - 1994

Advogado, ex-assessor do Tribunal de Ética da OAB, professor
universitário, especialista em relações trabalhistas e sindicais com sólida
experiência na assessoria para empresas de médio e grande porte. Gestão
coletiva de trabalho através da aplicação de práticas para minimizar os
efeitos da atuação sindical.
§
§
§
§

Graduação | Direito
Faculdade de Direito de Marília, 1993
Especialização | Relações Trabalhistas e Sindicais
Fundação Getúlio Vargas (FGV), 2013

J U R Í D I C O E C O N S U LTO R I A
ANA PAULA TEMPORIM

MARIA ANGÉLICA LEITE

Advogada, graduada em 2007 pelo Centro Universitário
Eurípides de Marília nos cursos de Direito e de Administração,
com habilitação em Comércio Exterior;

Advogada, com especialização em Direito Empresarial;

§

Pós-graduada pela Fundação Getúlio Vargas, com
especialização em Direito Empresarial e pelo Insper (L.L.M.),
com especialização em Direito Societário e Direito dos
Mercado Financeiro e de Capital.

GABRIELA LEITE

Advogada, graduação pela Universidade de São Paulo - USP e
especialista em Direito Societário e Contratos;

§
§
§

MARINA TÓFOLI
Advogada, pós-graduada em Tributação das Estruturas e dos
Negócios Societários pela Fundação Getúlio Vargas - FGV:
§
§

§

Implementação de projetos para definição da melhor
estrutura jurídica (sociedade limitada, sociedade anônima,
sociedade em conta de participação, contrato
de mútuo conversível em participação e outros).

Consultor Trabalhista e Previdenciário;
§

Advogado, Mestre em Direito e Especialista em Direito Civil e
Direito Processual Civil;

§

Professor univesitário nas disciplinas de Direito Tributário,
Sociedades Empresariais, Direito Civil e Previdenciário.

Especialista em Direito Tributário pelo Instituto Brasileiro
de Estudos Tributários - IBET;
Especialista em Direito da Integração e do Comercio
Internacional pela Universidade Estadual de Londrina.

JOSÉ VALÉRIO MANCHIERO

ISRAEL QUEIROZ

§

LLM – Diretos dos Contratos;
LLM – Direito de Mercado de Capitais;
Graduação | Direito | 2005 - Unitoledo de Araçatuba.

Especialista | Direito Previdenciário - Escola Paulista de
Direito;
Graduação | Direito - 1993 - UNIVEM.
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