


MATUCCI ADVOGADOS é um escritório com forte atuação 

no direito empresarial, capacitado a prestar assessoria 

multidisciplinar em prol de seus clientes nacionais e inter-

nacionais em todo território brasileiro.

A certeza de um trabalho diferenciado, pautado no esta-

belecimento de metas bem definidas, o diálogo aberto e 

de fácil compreensão, e na definição de estratégias con-

juntas com o cliente, seja na esfera consultiva ou litigiosa, 

faz de MATUCCI ADVOGADOS um dos mais respeitados 

provedores de soluções jurídicas.



EXPERIÊNCIA
E COMPROMISSO

Com a globalização dos negócios e o ambiente cada vez 

mais competitivo, é essencial que as empresas disponham 

de orientação jurídica ágil, eficiente e de confiança, capaz 

de entender o negócio do cliente como um todo, e não 

apenas focada em um só ponto ou área. Para tanto, os 

integrantes de MATUCCI ADVOGADOS acreditam que o 

assessoramento profissional não se restringe à mera análi-

se jurídica das situações enfrentadas, sendo fundamental 

a compreensão do contexto maior e os potenciais reflexos 

nas demais áreas.



Honorários competitivos e prestações de contas extrema-

mente transparentes em relatórios individualizados asse-

guram a tranquilidade de nossos clientes quanto ao cum-

primento dos ajustes financeiros contratados.

Com esse espírito, MATUCCI ADVOGADOS procura respal-

dar suas ações através de medidas que, em um só tempo, 

não se limitem ao rigor da Lei, mas que igualmente não a 

violem.

EXPERIÊNCIA
E COMPROMISSO



MISSÃO E VALORES

■  Nossa Missão

Prestar serviços jurídicos de alta e reconhecida qualidade, 

aliando-se integralmente à realidade do cliente para atin-

gir o melhor resultado, no menor tempo e custo possíveis.

■  Nossos Valores

• Respeito e transparência em todos os compromissos com 

o cliente.

• Visão de negócios.

• Conhecimento profundo e atualizado da Lei.

• Empenho em todos os atos.

• Alegria e dedicação no trabalho.



ÁREAS DE ATUAÇÃO



CONTENCIOSO E ARBITRAGEM

• Atuação em nível nacional, em procedimentos judiciais 

em primeira e segunda instâncias, tanto na Justiça estadu-

al quanto federal, e nos tribunais superiores, bem como 

em procedimentos arbitrais;

• Representação de clientes nacionais e estrangeiros em 

diversos litígios, com ênfase na área empresarial;

• Condução de milhares de disputas envolvendo direito do 

consumidor, pleitos indenizatórios, direito bancário, cons-

trução, direito dos contratos, contratos administrativos, 

responsabilidade civil, tecnologia da informação, seguros, 

família e sucessões, previdenciário, imobiliário, transações 

e dissoluções societárias, e matéria ambiental.



• Elaboração de planejamento tributário/societário visando 

à redução da carga fiscal suportada pelo contribuinte;

• Defesas em geral, na esfera administrativa ou no Judiciá-

rio, contra quaisquer autos de infração ou notificações da 

Fazenda Federal, Estadual ou Municipal, e outros órgãos 

da administração pública;

• Patrocínio de ações na esfera administrativa ou no Judici-

ário, que configurem pretensões de redução da carga 

tributária e recuperação de créditos fiscais pagos a maior 

e/ou indevidamente;

• Assessoria geral das espécies tributárias incidentes nas 

atividades empresariais;

TRIBUTÁRIA



• Elaboração de pareceres e respostas a consultas;

• Assessoramento na renegociação de débitos fiscais (fede-

rais, estaduais e municipais) e previdenciários, incluindo a 

análise e intermediação do processo de aquisição de cré-

ditos tributários junto aos órgãos competentes.

TRIBUTÁRIA



• Condução de ‘due diligence’ focada na identificação, eli-

minação ou redução de eventuais contingências trabalhis-

tas e apontando as adequações necessárias para o cum-

primento das obrigações legais;

• Elaboração de ‘legal opinion’ em matéria trabalhista, con-

templando a avaliação de passivos (rotinas e contingên-

cias trabalhistas), inclusive em projetos de cisões, fusões e 

aquisições;

• Elaboração de documentos trabalhistas em geral bem 

como de instrumentos de contratação, acordos coletivos, 

políticas internas, planos de participação nos lucros ou 

resultados entre outros;

• Assessoria em negociações coletivas;

TRABALHISTA



TRABALHISTA

• Realização de seminários e palestras;

• Elaboração de defesas administrativas, incluindo proces-

sos administrativos instaurados pelo Ministério Público do 

Trabalho;

• Elaboração de defesas judiciais e acompanhamento pro-

cessual em todas as instâncias (processos individuais, 

ações civis públicas, dissídios coletivos);

• Encaminhamento periódico de relatórios contemplando 

o histórico, avaliação de risco e gerenciamento do conten-

cioso trabalhista.



• Orientação geral quanto ao cumprimento das obrigações socie-

tárias vigentes, bem como para a constituição de sociedades;

• Orientação em processos de fusões e aquisições;

• Análise, redação e registro de atos e compromissos societários, 

como acordos de cotistas ou acionistas NDAs, MoUs,e afins;

• Condução de ações judiciais de dissolução de sociedade e 

prestação de contas;

• Criação de holdings gerenciais e familiares, contemplando a 

preparação ou revisão de testamentos, instrumentos de 

doação e usufruto, e outras formas de partilha de bens em vida;

• Representação dos clientes, na qualidade de sócios, acionistas 

ou executivos, perante as sociedades brasileiras.

SOCIETÁRIA



CONTRATOS

• Negociação e elaboração de diferentes tipos de contratos 

no Brasil e Exterior, incluindo contratos de compra de imó-

veis e instalações, de bens e serviços, de fabricação e distri-

buição, de EPC (engineering, procurement and construc-

tion), turn-keys, preço máximo garantido, contratos de 

design e construção, gerenciamento de construção/EP-

CMs (Engineering, Procurement and Construction, Mana-

gement), subcontratos e contratos de fornecimento de 

bens e serviços, de representação comercial e distribuição, 

terceirização e locação de bens, etc.;



• Assessoria na gestão de contratos;

• Avaliação de riscos e claims relacionados a contratos 

complexos, incluindo consultoria durante a fase pré-con-

tenciosa (notificações, aditivos e negociação de claims) e 

representação em litígios;

• ‘Legal opinion’ sobre contratos e cláusulas contratuais 

específicas.

CONTRATOS



• Avaliação da situação patrimonial frente a atos passados 

e projetos futuros;

• Adoção de estruturas jurídicas que envolvam governança 

familiar ou corporativa;

• Aconselhamento acerca da adoção de cautelas, previa-

mente ao fechamento de negócio ou transação;

• Assessoramento no planejamento sucessório e familiar, 

com enfoque na adoção de medidas que propiciem a 

redução de custos fiscais, e na implementação de estrutu-

ras que gerem mais eficiência e segurança sob todos os 

aspectos legais ao patrimônio das pessoas físicas.

GESTÃO PATRIMONIAL 
(FAMÍLIA E SUCESSÕES)



• Elaboração e negociação de contratos de compra, venda 

e locação de imóveis (contemplando a constituição de 

ônus reais, como hipotecas e servidões), bem como de 

contratos de construção e administração de obra;

• Auditoria técnica visando a aquisição de ativos imobiliá-

rios;

• Locação ‘build to suit’;

• Assessoramento legal na aquisição e desmobilização de 

ativos.

NEGÓCIOS IMOBILIÁRIOS



• Assessoria em contratos, títulos de crédito, garantias e 

operações financeiras;

• Análise de risco e assessoria na formalização de negócios;

• Orientação sobre as melhores formas de garantia do 

adimplemento, além de pesquisa e análise da situação 

judicial, patrimonial e econômica dos devedores);

• Adoção e condução de procedimentos (administrativos 

e/ou judiciais) para recuperação e/ou proteção do crédito.

RECUPERAÇÃO/
PROTEÇÃO DE CRÉDITOS



RELAÇÕES DE CONSUMO

• Assessoramento na elaboração e análise de contratos de 

consumo, contemplando a identificação de responsabilida-

des nas práticas comerciais e proteção contratual;

• Assessoramento em procedimentos administrativos e em 

Termos de Ajustamento de Conduta (TAC) perante órgãos 

de defesa do consumidor;

• Atuação judicial em ações de consumo, individuais e cole-

tivas, incluindo ações civis públicas e ações coletivas.



• Prestar assessoria, de acordo com mais elevados princí-

pios éticos e legais aplicáveis, na interlocução com o Go-

verno em suas diferentes esferas e instâncias;

• Elaboração e execução, em conjunto com o cliente, de 

planejamento estratégico de relações governamentais e 

no acompanhamento de questões legislativas e regulató-

rias públicas nas esferas federal, estadual e municipal.

RELAÇÕES GOVERNAMENTAIS/
INSTITUCIONAIS



AMBIENTAL

• Atuação em procedimentos administrativos junto aos 

órgãos de controle e fiscalização; processos judiciais cíveis 

e criminais; e inquéritos civis e criminais; definição de 

estratégias e resultados diferenciados para solução de 

conflitos;

• Orientação em casos complexos e assessoria na gestão de 

áreas contaminadas;

• Orientação na avaliação das responsabilidades contratu-

ais e extracontratuais ambientais envolvendo compra e 

venda de imóveis;

• Assistência no atendimento às regras do novo Código.



19 3295.1120   |   Av. Guarani, 1114 - Campinas/SP

atendimento@matucci.com.br   |   matucci.com.br

https://www.facebook.com/matucciadvogados/
https://www.linkedin.com/company/matucciadvogados
http://matucci.com.br/

