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Prezados Senhores, vimos, por meio desta

apresentar as 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.
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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.
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Sócio Proprietário;
Bacharel em Direito pelo Centro Universitário Autônomo
do Brasil – UNIBRASIL;
Especialista em Direito do Trabalho pela Academia
Brasileira de Direito Constitucional – ABDConst;
Advogado Inscrito na OAB/PR sob o n.° 83.910;
Coordenador do núcleo de Assessoria e Consultoria
Trabalhista do G&C;

RAFAEL HUMBERTO GALLE
OAB/PR 83.910

Membro da Associação de Advogados Trabalhistas do
Paraná;
Membro da Comissão dos Advogados Representantes
da Subseção de São José dos Pinhais no Foro
Regional de Piraquara;
Membro da Comissão de Direito do Trabalho da
Subseção de São José dos Pinhais da OAB/PR.
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Sócio Proprietário.
Bacharel em Direito pelo Centro Universitário Autônomo
do Brasil – UNIBRASIL;
Especialista em Direito e Processo Penal pela
Academia Brasileira de Direito Constitucional –
ABDConst;

Advogado Inscrito na OAB/PR sob o n.º 83.909;
Coordenador do núcleo de ações criminais do G&C;
Coordenador do núcleo de complience officer do G&C;
VINICIOS CARDOZO
OAB/PR 83.909

Coordenador do Grupo Permanente de Pesquisas
"Teses Defensivas" na OAB/PR;
Presidente da Comissão dos Advogados
Representantes da Subseção de São José dos Pinhais
no Foro Regional de Piraquara.
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GIORDANO MALUCELLI

ALBERTO GOLDENSTEIN

OAB/PR 64.746

Bacharel em direito
Católica do Paraná;

OAB/PR 59.336

pela

Pontifícia

Universidade

Bacharel em Direito pelas Faculdades Integradas do
Brasil – Unibrasil;

Pós-Graduado em Direito Penal Econômico pela
Universidade Positivo;

Especialista em Direito Empresarial e Civil pela
Academia Brasileira de Direito Constitucional –
ABDCONST;

Advogado inscrito na OAB/PR sob o n.º 64.746;
Advogado com certificado de atuação em Direito para
Startups pela Fundação Getúlio Vargas – FGV;

Mestre em direito pelo UNIBRASIL;
Advogado inscrito na OAB/PR sob o n.º 59.336;

Advogado com certificado de atualização em Direito
Processual Civil pela Escola de Gestão Pública do
Tribunal de Contas do Estado do Paraná – EGPTCE/PR;

Membro da comissão de direito empresarial da
OAB/PR;

Coordenador do Núcleo de Ações Cíveis do G&C.

Vice-presidente do Instituto Paranaense de Direito
Desportivo;

Membro da comissão de direito desportivo da OAB /PR;

Coordenador do Núcleo de Direito Empresarial do G&C.
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GUSTAVO PORTUGAL HEINZE
OAB/PR 70.962

Bacharel em Direito pela Pontifícia Universidade Católica do
Paraná;
Advogado inscrito na OAB/PR sob o n.º 70.962;
Advogado com certificado de atualização em Direito Processual
Civil pela Escola de Gestão Pública do Tribunal de Contas do
Estado do Paraná (EGP-TCE/PR);
Advogado com atuação nas áreas de Direito para Start-ups e
Direito de Tecnologia/Inovação;
Coordenador do Núcleo de Start-ups do G&C.
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Primeiramente, realizamos análises detalhadas de vulnerabilidades e
oportunidades para a redução de custos e melhorias nas relações
comerciais, trabalhistas, sindicais, legais e relacionadas à medicina e
segurança do trabalho, incluindo a estruturação de um plano de ação, com
propostas para eliminação de passivos.

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.
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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.

Orientação sobre legislação, jurisprudência e doutrina aplicáveis e
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.
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Assessoria completa, incluindo consultas da legislação vigente, 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, acordos judiciais e extrajudiciais.

Assessoria em estruturação e constituições de sociedades, bem como, em
organizações, reorganizações societárias e transferência de participações.
Atuamos também em pedidos de falência, de recuperação judicial e
extrajudicial, bem como realizamos pedidos de habilitações e cobranças
de títulos de créditos.
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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.

Assessoria e Consultoria compreendendo a propositura e defesa dos
interesses do cliente em ações de indenização, de cobrança, revisional e
anulatória de contratos, entre outras; excluindo-se, no contrato de
prestação de serviços, ações que envolvam direito de família, como
divórcio, alimentos, inventário, podendo ser contratadas a parte.
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Assessoria e Consultoria jurídica para startups fornecendo orientações
sobre questões cotidianas da atividade empresarial de uma startup, dentre
as quais, destacam-se a revisão e elaboração de termos de uso, análise
jurídica de operações empresariais, entrada de investimento, operação de
“desinvestimento”, políticas de privacidade, registro e proteção de marca,
pareceres técnicos, esclarecimentos legislativos e auxílio em negociações
complexas.

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.
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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.

14

Nossos escritórios
(41) 3589-6453
contato@gallecardozo.adv.br
www.gallecardozo.adv.br

R. Henrique Itiberê da Cunha, 780 - Bom Retiro - Curitiba - PR.
R. Alexandre Gugelmim, 23A - Vila Juliana - Piraquara - PR.
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