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Prezados Senhores, vimos, por meio desta apresentar a proposta 

e áreas de atuação de nosso escritório de advocacia, devidamente registrado perante a 

Ordem dos Advogados do Brasil Seccional do Paraná, sob o n° 4.495, em conformidade 

com as disposições do Estatuto da Advocacia (Lei nº 8.906/1994) e do Código de Ética 

e Disciplina da Ordem dos Advogados do Brasil. 

 

O Galle & Cardozo Advogados Associados foi fundado no ano de 

2015 para atender seus clientes de uma forma inovadora, objetiva e eficiente nas mais 

diversas áreas do Direito. 

 

Dispondo de uma excelente equipe, composta por advogados 

especializados e com vocação em gestão jurídica, que exercem uma advocacia ágil e 

moderna, oferecendo soluções e buscando trazer uma forma diferenciada de atuação e 

relacionamento com clientes e parceiros. 

 

O foco de nosso escritório é trabalhar em conjunto com nosso 

cliente, pessoa física ou jurídica, para, de forma clara e objetiva, apresentar soluções 

para os problemas do cotidiano, com a finalidade de evitar a ocorrência de situações 

prejudiciais futuras, visando sempre minimizar os custos e otimizar resultados com 

demandas judiciais.  

 

Abaixo descrevemos alguns de nossos serviços: 

 

➢ ELABORAÇÃO E REVISÃO DE CONTRATOS: 

Elaboração de novos contratos; revisão de todos os contratos que tenham a sua 

execução ou qualquer reflexo na presente data, objetivando a análise do grau de 

onerosidade e a relação custo/benefício destes. 

 

➢ LICITAÇÕES E CONTRATOS ADMINISTRATIVOS: 

Consultoria para análise de editais, acompanhamento durante todo o processo 

licitatório. Atuação na esfera contenciosa consistente na elaboração de impugnações e 

recursos administrativos, assim como eventuais medidas judiciais que se mostrem 

necessários para a defesa do melhor interesse do cliente. Assessoria e atuação em 

procedimentos administrativos no âmbito dos Ministérios e Agências Reguladoras; 
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➢ TRABALHISTA: Assessoria completa, incluindo consultas 

da legislação vigente (CLT), solução imediata de consultas rápidas; elaboração de 

pareceres em temas de maior complexidade; assunção de ações trabalhistas em curso, 

bem como a defesa dos interesses do cliente em novas ações, realizando audiências, 

promovendo os instrumentos cabíveis, e acordos judiciais e extrajudiciais; 

 

➢ CONSUMIDOR: Orientação integral sobre legislação, 

jurisprudência e doutrina aplicáveis ao Direito do Consumidor, assessoria para 

solucionar casos do dia-a-dia, promoção de acordos extrajudiciais e assessoramento 

em ações judiciais;  

 

➢ DIREITO PENAL ECONÔMICO: Atuamos com a 

regulamentação e aplicação dos dispositivos legais aos delitos praticados contra a 

ordem econômica. Nosso escritório atua em crimes contra a ordem tributária; e sistema 

financeiro nacional; crimes de lavagem de dinheiro, corrupção e contra a Administração 

Pública em geral; crimes praticados em procedimentos licitatórios; crimes contra as 

relações de consumo; falimentares, previdenciários e ambientais. 

 

➢ EMPRESARIAL: Em parceria com o Escritório 

Goldeinstein. Malucelli, prestamos serviços de assessoria em estruturação e 

constituições de sociedades, bem como, em organizações e reorganizações societárias 

e transferência de participações. Atuamos também em pedidos de falência, de 

recuperação judicial e extrajudicial, bem como realiza pedidos de habilitações e 

cobranças de títulos de créditos. 

 

➢ IMOBILIÁRIO: Em parceria com o Escritório Goldeinstein. 

Malucelli, compreendendo, orientação sobre legislação, jurisprudência e doutrina 

aplicáveis, levantamento de certidões em geral. Assessoria para eventual aquisição ou 

alienação de imóveis, registro de documentos no Ofício de Registro de Imóveis, bem 

como, a propositura e defesa em ações judiciais envolvendo direitos de propriedade, 

posse, usufruto, enfiteuse e de servidão. 

 

➢ CÍVEL EM GERAL: Em Parceria com o Escritório 

Goldeinstein. Malucelli, compreendendo a propositura e defesa dos interesses do cliente 

em ações de indenização, de cobrança, revisional e anulatória de contratos, entre 
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outras; excluindo-se, no contrato de prestação de serviços, ações que envolvam direito 

de família, como divórcio, alimentos, inventário, podendo ser contratadas a parte;  

 

➢ EXTRAJUDICIAL: Elaboração e revisão de documentos, 

recibos e correspondências, distribuição de notificações extrajudiciais em geral, 

reuniões quando necessárias, bem como o levantamento de certidões e documentação 

em geral;  

 

A confiança depositada na qualidade de nossos serviços tem sido 

retribuída com a busca permanente de soluções jurídicas inovadoras para o 

enfrentamento dos desafios impostos pela dinâmica da atividade empresarial. 

 

Ressaltamos que o teor de toda a documentação disponibilizada ao 

nosso Escritório, ou aos profissionais componentes de nossa Equipe, bem como de toda 

informação referente ao serviço prestado, serão guardados em sigilo profissional, nos 

termos do artigo 7º, inciso XIX e do artigo 34, inciso VII, da Lei nº 8.906/1994.  

 

Colocamo-nos à disposição para agendarmos uma reunião com 

Vossas Senhorias, em suas instalações ou em nossas, para assim apresentarmos os 

serviços de forma mais detalhada, bem como determinarmos quais os serviços mais 

adequados à sua necessidade.  

 

Cordialmente, 

 

 

 

GALLE & CARDOZO  

ADVOGADOS ASSOCIADOS 
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