
Advocacia full service.
A Galil Advogados Associados proporciona aos 
clientes atendimento diferenciado e resultados na 

velocidade que o mercado exige.



A GALIL ADVOGADOS ASSOCIADOS atua há quase três décadas em 

todo o país. Criada com o objetivo de oferecer a mais ampla cobertura 

no ramo do Direito, trabalha nas áreas de consultoria e nos diversos 

ramos do contencioso.

Com excelente ambiente de trabalho e de atendimento, a sociedade 

de advogados está sediada em modernas instalações em Juiz de Fora, 

Minas Gerais, dispondo de avançada tecnologia, com softwares de 

controle de processos e gestão de última geração. Essas ferramentas 

auxiliam na otimização do trabalho e permanente integração com os 

clientes e com todos os tribunais do país.

Os profissionais possuem a alta qualificação técnica exigida pelo mer-

cado e estão em constante aprimoramento. A GALIL ADVOGADOS 

ASSOCIADOS  alia a experiência à inovação. O resultado está no pa-

drão de excelência pelo qual toda a equipe sempre primou.

Com fortes parcerias firmadas, o escritório ampliou suas fronteiras. Pos-

sui importante presença em todo o Estado de Minas Gerais e Rio de 

Janeiro através de uma rede de advogados correspondentes.

O compromisso da GALIL ADVOGADOS ASSOCIADOS é com a prá-

tica de uma advocacia de resultados, aplicando as melhores técnicas 

jurídicas, privilegiando a prevenção e solucionando os conflitos, sem 

prescindir dos princípios éticos e morais.

Experiência e Resultados

LUCIANO GUARNIIERI GALIL
Sócio Fundador

Missão

INSTITUCIONAL – Os clientes são vinculados à Ga-

lil Advogados, cujo nome precede os profissionais 

que os atendem.

PROFISSIONAL – Atender com entusiasmo, envol-

vimento e inteligência estratégica. O cliente, seus 

interesses e necessidades estão sempre em primeiro 

lugar.

RECONHECIMENTO – Investir nos profissionais e 

suas carreiras, valorizando o que há de mais valio-

so dentro de uma empresa – a satisfação plena dos 

profissionais.

AMBIENTE – Preservar o clima informal e leve, onde 

todos sintamse felizes e realizados.

ÉTICA – Atuar com responsabilidade, ética e em 

consonância com os preceitos legais e morais.

Evoluir e atualizar-se constantemente sem jamais abdi-

car de valores imprescindíveis para a melhoria da quali-

dade dos serviços pretados pela sociedade em prol de 

seus clientes.

Ser reconhecido como o escritório de advocacia com 

maior credibilidade, competência, transparência, com 

melhor ambiente de trabalho e com os mais conceitu-

ados profissionais do mercado. Ser uma empresa ali-

nhada às necessidades humanas; atuando com ética e 

responsabilidade social.

visão

valores



EMPRESARIAL

• Assessoria em negociações mercantis em geral;
• Elaboração de contratos comerciais;         
• Reorganizações societárias (cisões, fusões e incor-
porações)
• Compra e venda de participações societárias ou 
ativos de empresas;
• Implementação e execução de acordos de acionistas;
• Assessoria a empresas que se encontram em estado 
falimentar ou em recuperação judicial/extrajudicial, 
de forma consultiva ou contenciosa, com a análise e 
elaboração de planos de recuperação.

TRABALHISTA E PREVIDENCIÁRIO

• Avaliação de passivos trabalhistas.
• Litígios trabalhistas individuais e coletivos.
• Acompanhamento de processos administrativos 
junto ao Ministério do Trabalho, Ministério Público 
do Trabalho e Previdência Social.
• Análise de PCMSO e PPRA.
• Defesas em autos de infração.
• Auxílio na elaboração de contratos e rescisões.
• Estudos e pareceres sobre temas de direito do tra-
balho e previdência.
• Assessoria e condução de processos de terceirização.
• Projetos de vendas de empresas, fusões e 
aquisições.
• Assessoria relacionada a processos demissionais.
• Cálculos trabalhistas.
• Análise jurídica e empresarial para preenchimento 
de gargos para atendimento a cotas de deficientes.

TRIBUTÁRIA

• Auxílio preventivo tendo em vista a ex-
istência, nos dias atuais, de cruzamento de 
informações de movimentações financeiras, 
cartões de crédito, operações imobiliárias e 
receitas declaradas pelas pessoas físicas ou 
jurídicas.
• Análise tributária juntamente com o conta-
dor das empresas.
• Medidas preventivas concretas para evitar 
indesejáveis passivos tributários ocultos.
• Reorganizações societárias e aquisições de 
empresas, elaboração de pareceres e estudo 
e execução de planejamento tributários. 
• Promoção de auditorias e planejamento 
tributários que visam blindagem fiscal e pro-
teção de bens.
• Contencioso administrativo e judicial 
perante a União, Estados e Municípios.

PENAL

• Assessoria e consultoria a sociedades em-
presárias e sócios em crimes oriundos de 
gestão empresarial.
• Orientação pessoal e defesa aos empresári-
os, executivos e administradores, em pro-
teção de patrimônio e responsabilização de 
suas atuações dentro das sociedades em-
presárias.
• Orientação e defesa dos interesses dos cli-
entes vítimas de fraudes corporativas prati-
cadas por terceiros ou funcionários, com a 
adoção de medidas legais cabíveis na esfera 
policial e ou judicial para a punição dos re-
sponsáveis.
• Orientação e defesa de clientes em in-
quéritos policiais e ou processos criminais 
decorrentes de acusações de sonegação fis-
cal, evasão de divisas, lavagem de dinheiro, 
crimes contra o meio ambiente, crimes 
contra a ordem econômica, crime contra as 
relações de consumo, crime contra a honra, 
dentre outros.

CÍVEL

• Auxílio na elaboração de contratos, inclu-
sive de comodatos, compra e venda, aluguel, 
uso de imagem, empréstimo, dentre outros.
• Promoção de negociação de acordos para 
solução de pendências comerciais e direitos 
relacionados ao consumidor.
• Litígios judiciais diversos, tais como co-
brança de títulos de crédito, possessórias, lo-
catícias, reivindicatórias, usucapião, respon-
sabilidade civil e danos morais e materiais.
• Acompanhamento de processos admin-
istrativos junto ao Procon ou comissões de 
conciliação.
• Direitos societários.
• Recursos perante os Tribunais Regionais, 
Estaduais, Superior Tribunal de Justiça e Su-
premo Tribunal Federal, inclusive com real-
ização de sustentação oral.
• Atuação em Juizados Especiais de peque-
nas causas, cíveis e criminais, estaduais e 
federais.
• Revisão judicial de decisões administrativas.
  

FAMÍLIA

• Objetivando a melhor solução nos 
mais variados aspectos da dissolução do 
matrimônio (tais como guarda dos filhos, re-
gime de vistas, pensão alimentícia, partilha 
do patrimônio e demais), visamos primor-
dialmente a preservação e respeito aos en-
volvidos, em um ambiente equilibrado emo-
cionalmente.
• Atuação em adoções, interdições, curatelas 
e custódia.
• Direito das sucessões e proteção patrimonial.

ADMINISTRATIVO

• Assessoria jurídica em licitações em geral, na 
fase prévia de avaliação do processo, análise, 
elaboração de impugnações, recursos admin-
istrativos e judiciais.
• Assessoria jurídica em processos de con-
corrências públicas e contratações.
• Defesa em autuações realizadas pelo Poder 
Público.
• Assessoria a particulares em matéria de 
Direito Administrativo em geral, incluindo a 
elaboração de pareceres e redação e análise 

de contratos administrativos.

MEIO AMBIENTE

• Orientação empresarial quanto a ocupação 
de áreas e utilização de recursos.
• Assessoria no processo de licenciamento e 
análise dos riscos e impactos ambientais de 
empreendimentos de diversos segmentos 
da indústria e serviços.
• Análise da responsabilidade ambiental civ-
il, administrativa e criminal, de acordo com 
as atividades e peculiaridades do empreen-
dimento e das atividades desenvolvidas.
• Atuação e condução de processos judi-
cias e administrativos e representação em 
negociações de Termos de Ajustamento de 
Conduta Ambiental (TACA) no Ministério 
Público, secretarias municipais e estaduais e 
orgãos municipais.

ELEITORAL

• Assessoria a candidatos e partidos, inclu-
sive da confecção e acompanhamento de 
defesas, impugnações e recursos.
• Defesa administrativa e defesa judicial de 
candidatos e envolvidos em investigação de 
crimes eleitorais ou infrações à lei eleitoral.
• Consultoria e assessoria sobre a legislação 
eleitoral em vigor.

CONSUMIDOR

• Defesa do consumidor em ações indeniza-
tórias decorrentes da relação de consumo;
• Publicidade e propaganda abusiva e en-
ganosa;
• Orientação e pareceres;
• Promoção e acompanhamento de proces-
sos administrativos e judiciais.

Os serviços de assessoria jurídica consistem em 

elaboração de peças iniciais, contestações, me-

moriais, razões e/ou contra-razões de recursos, 

além dos demais atos processuais que se fizerem 

necessários; realização/ condução de audiências e 

sustentações orais.

Prestamos outros serviços como consultas pes-

soais; consultas por e-mail; contato com depar-

tamento pessoal e contabilidade; elaboração e 

emissão de pareceres; orientação acerca de con-

dutas preventivas objetivando evitar processos 

administrativos ou judiciais; auxílio na elaboração 

de contratos, distratos, termos aditivos e outros 

documentos que se fizerem necessários.

AtuaçãoNosso Trabalho



Portfólio
• Agência de Desenvolvimento de Juiz de Fora e  Região (ADJFR)

• Acom TV (Jet)

• Banco Guanabara S/A

• Banco Rural S/A

• Boa Sorte Loterias

• Café Muzik Ltda.

• Cia. Mineira de Refrescos (Coca-Cola)

• Clear Lavanderia Hospitalar

• Click Celular (Concessionária Claro)

• Concessionárias Sundown

• Construtora Baerlein (Shopping Niterói)

• Decoma Magna

• Dinâmica Adm. Serviços e Obras Ltda.

• Fresh Start Bakeries Industrial Ltda.

• Geoplan Topografia e Construção Ltda.

• Grupo Monteiro de Barros  

  (Distribuição de Combustíveis e Agronegócios)

• Haras Morena

• Indústria e Comércio de Malhas Pinguim Ltda. 

• Iso4 Comunicação

• M. Magalhães Incorporadora Ltda.

• Magazine Luiza S/A

• Makro S/A

• Paulatex Indústria e Comércio de Malhas Ltda.

• Plastic Center

• Scarpinelli Produtora e Dist. de Frutas Ltda. (Irmãos Benassi)

• Sindicato das Empresas de Tranporte 

  de Cargas de Juiz de Fora

• Sindicato dos Bancários de Juiz de Fora

• Sindicato dos Metalúrgicos de Juiz de Fora

• Sociedade de Medicina e Cirurgia de Juiz de Fora

• RGIS Serviços de Inventários (Grupo Ricardo Semler)

• Tecol Consultoria Empresarial

• Thyssen Budd Automotive Juiz de Fora

• Transjordano Ltda. (Paulínia – SP)

• Walery Ind. Comércio de Roupas

• Til Restaurante

• SLM

• Drogaria Belezza

Social
Mesmo com o total envolvimento 

nos assuntos dos clientes, a equipe 

da Galil Advogados ainda dedica 

tempo ao apoio de trabalhos 

sociais e de iniciativas esportivas. O 

escritório dedica apoio ao Instituto 

Bruno, de assistência à pessoas 

surdocegas e com paralisia cerebral, 

à ALAE, Associação de Livre Apoio ao 

Excepcional, à Associação dos Cegos 

e também apóia a equipe de Vôlei da 

UFJF e de Lima Duarte.

O escritório possui integrantes 

participantes da Agência de 

Desenvolvimento de Juiz de Fora e 

Região – ADJFR e do Centro Industrial 

de Juiz de Fora. 

- Graduado em Direito pela Faculdade de Ciências Jurídicas e Sociais Vianna Júnior, Juiz de Fora, Minas Gerais, 1985.
- Pós Graduado em Direito Econômico e Empresarial pela Fundação Getúlio Vargas.
- Pós Graduado em Administração Rural pela Universidade Federal de Lavras.
- Pós Graduado em Gestão e Manejo Ambiental em Sistemas Florestais pela Universidade Federal de Lavras.
- Pós Graduado em Ciências Criminais pela Universidade Federal de Juiz de Fora.
- Atuação por três anos como tesoureiro da Ordem dos Advogados do Brasil, Subseção de Juiz de Fora.
- Atuante em mais de 20.000 processos trabalhistas, inclusive em sustentações orais perante os Tribunais.
- Consultor em procedimentos demissionais e nos interesses dos clientes vítimas de fraudes corporativas praticadas 
   por terceiros ou funcionários, com a adoção de medidas legais cabíveis na esfera policial e ou judicial para a punição dos responsáveis.
- Assessoria a clientes em ações públicas e criminais sobre o meio ambiente.
- Participativo em negociações sindicais.
- Rotariano, por duas vezes presidente.
- Ex-presidente do Clube do Cavalo de Juiz de Fora.

- Graduado em Direito pela Faculdade de Ciências Jurídicas e Sociais Vianna Júnior, Juiz de Fora, Minas Gerais, 1985.
- Pós Graduado em Direito Civil pela Faculdade Estácio de Sá.
- Pós Graduado em Direito Processual Civil pela Faculdade Estácio de Sá.
- Procurador da Advocacia Geral da União, 1993/1994.
- Atuação por três anos como conselheiro da Ordem dos Advogados do Brasil, Subseção de Juiz de Fora.
- Realização de defesas de clientes perante o Tribunal do Júri.
- Atuante em planejamentos tributários que visam blindagem fiscal e proteção de bens.
- Assessoria a clientes em inquéritos policiais e ou processos criminais decorrentes de acusações de sonegação fiscal, evasão de divisas,              
   lavagem de dinheiro, crimes contra a ordem econômica, crime contra as relações de consumo, crimes contra a honra, dentre outros.
- Especialista em Direito Tributário e Crimes Federais

- Graduada em Direito pela Faculdade de Ciências Jurídicas e Sociais Vianna Júnior, Juiz de Fora, Minas Gerais, 2000
- Pós Graduada em Gestão e Manejo Ambiental em Sistemas Florestais pela Universidade Federal de Lavras
- Atuação há mais de dez anos em litígios trabalhistas individuais e coletivos.
- Acompanhamento de processos administrativos junto ao Ministério do Trabalho e Ministério Público do Trabalho.
- Participação em negociações sindicais.
- Assessoria e confecção de defesas em autos de infração.
- Atuação na elaboração de contratos e rescisões trabalhistas.

- Graduada em Direito pela Faculdade de Ciências Jurídicas e Sociais Vianna Júnior, Juiz de Fora, Minas Gerais, 2000.
- Pós Graduada em Direito Civil pela Faculdade Estácio de Sá.
- Pós Graduada em Direito Processual Civil pela Faculdade Estácio de Sá
- Atuação há mais de dez anos em litígios judiciais cíveis e criminais, inclusive federais.
- Atuação na elaboração de contratos, promoção de negociação de acordos para solução de pendências comerciais e direitos   
   relacionados ao consumidor.
- Acompanhamento de processos administrativos junto ao Procon e Comissões de Conciliação, bem como de processos judiciais junto  
   aos Juizados Especiais, cíveis e criminais, estaduais e federais.
  

Amanda Oliveira Fabre

José Roberto Fabre

OAB/MG 81.458

Luciano guarnieri galil sócio fundador OAB/MG 43.394

OAB/MG 44.041 & OAB/RJ 1.768-A

Patrícia coutinho FerrazOAB/MG 82.637

Sócios



galil.com.br

Rua Santo Antônio, 990 | Salas 401 a 409 | Centro
Juiz de Fora - MG | 36016-210 - galil@galil.com.br
(32) 3215-9912  |  www.galil.com.br 
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