


A sua empresa precisa de uma assessoria jurídica de confiança 
e qualidade, que atue na área do Direito Empresarial com 
profissionais altamente qualificados e oferecendo uma 

estrutura jurídica completa.

A sua empresa precisa da BIANCHI ADVOCACIA.
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A BIANCHI ADVOCACIA é uma sociedade de advogados voltada 
para a prestação de serviços na área jurídica. Oferecemos 
à sua empresa as atividades de advocacia, assessoria e 
consultoria com presença constante nas atividades do 
seu dia a dia. Desta forma, conseguimos desenvolver um 
trabalho preventivo, buscando solucionar as questões antes 
mesmo do seu desencadeamento.

Conheça, a seguir, um pouco mais sobre cada uma de nossas 
áreas de atuação e veja todos os serviços com os quais sua 
empresa pode contar.



Assessoria e consultoria preventiva sobre legislação trabalhista 

Contestação de reclamatórias trabalhistas e ações acidentárias 

Programa de participação dos colaboradores nos resultados 

Auditoria trabalhista 

Defesas administrativas

Negociações de dissídios individuais e coletivos com sindicatos

Consultoria em processos de terceirização de serviços 

Segurança e medicina do trabalho

Auditoria contratual (elaboração, análise e revisão em todas as espécies de contratos)

 Atuação em processos judiciais envolvendo discussão de contratos e obrigações 

empresariais

Formação de joint-ventures, consórcios de empresas e franquias

Contratos internacionais 

Mediação e Arbitragem 

TRABALHO

CONTRATOS E OBRIGAÇÕES



Fusões e aquisições (compra e venda de sociedades e participações em sociedades) 

Dissolução de sociedades e retirada de sócios/acionistas 

Constituição de sociedades (Ltdas., S/As., Cooperativas etc.), inclusive no exterior 

(off-shores) 

Acordo de acionistas/quotistas 

Atas de assembleias, alterações contratuais e estatutos sociais

Reorganização societária, due diligence, cisão, incorporação e transformação 

Planejamento sucessório 

Pareceres 

Responsabilização civil dos sócios e administradores

SOCIETÁRIO E EMPRESARIAL



Defesas administrativas e judiciais em autos de infração

Planejamento tributário 

Consultoria preventiva 

Pareceres

Consultoria administrativa 

Ações visando à restituição de tributos pagos indevidamente

Incentivos fiscais

TRIBUTÁRIO E FISCAL

Consultoria preventiva 

Defesas administrativas e judiciais

Assessoria e consultoria sobre legislação ambiental

AMBIENTAL



Reestruturação de dívidas de empresas em dificuldades financeiras 

Assessoria judicial e extrajudicial envolvendo o direito do consumidor

Reestruturação e recuperação de empresas

Contratos de representação comercial 

Ações indenizatórias

Propriedade intelectual (marcas e patentes)

Responsabilidade Civil

CIVIL E COMERCIAL



Constituição e estruturação jurídica de empreendimentos imobiliários: condomínios 

residenciais e industriais

Constituição de sociedades em conta de participação - SCP - e sociedades de 

propósitos específicos - SPE

Contratos de construção (empreendimentos residenciais, comerciais e industriais)

Compra e venda, incorporação, permuta, arrendamento, loteamento e locação de 

bens imóveis 

Ações de despejo, usucapião, reintegração de posse e desapropriação 

NEGóCIOS IMOBILIÁRIOS

Inventários

Assessoria preventiva na sucessão de empresas familiares

Testamentos

Separações e divórcios

DIREITO DE FAMÍLIA E SUCESSÕES



Dr. Valter Bianchi
Advogado, Contador e Consultor de Empresas. Diretor da Bianchi Advocacia. Com mais de 50 anos de experiência nas áreas 
jurídica e contábil, e com larga experiência nas áreas do direito civil, empresarial, tributário e trabalhista. Diretor da Bianchi 
Advocacia. Pós-graduado em Direito e Tributário.

Dr. Maurício Bianchi
Advogado e Consultor de Empresas há mais de 20 anos. Diretor da Bianchi Advocacia. Especialista em Direito Tributário. 
Pós-graduado em Direito Comercial e Societário, pela Universidade do Vale do Rio dos Sinos - UNISINOS. Mestre em Direito, 
pela UCS - Universidade de Caxias do Sul. Professor Universitário em cursos de extensão e pós-graduação na área do direito 
tributário e societário.

Dra. Melissa Martins
Advogada. Sócia da Bianchi Advocacia. Graduada pela Universidade da Região da Campanha - URCAMP, desde 1998. Pós-
graduada em Direito Tributário pela Universidade do Sul de Santa Catarina - UNISUL, desde 2008, e em Direito do Trabalho e 
Processo do Trabalho pela LSG, em parceria com a Universidade Anhanguera-Uniderp.  

Dra. Kátia Valandro
Advogada. Sócia da Bianchi Advocacia. Bacharel em Direito pela Universidade do Vale do Rio dos Sinos - UNISINOS, desde 
2006. Pós-graduada em Direito Previdenciário pela Escola Superior da Magistratura Federal - ESMAFE - em parceria com a 
Universidade de Caxias do Sul - UCS, desde 2008. Masters of Law em Direito dos Negócios, pela Universidade do Vale do Rio 
dos Sinos - UNISINOS, desde 2013.

Dra. Daiane Rigatti
Advogada, Sócia da Bianchi Advocacia. Bacharel em Direito pela Universidade de Caxias do Sul - UCS, desde 2014. Pós-
graduanda em Direito Processual Civil (de acordo com o Novo Código de Processo Civil) pela Escola Superior da Magistratura 
Federal - ESMAFE - em parceria com a Universidade de Caxias do Sul - UCS.

Entre em contato conosco, 
conheça melhor a nossa equipe 
e vamos discutir sobre as 
necessidades da sua empresa.



+55 54 3035.3555 | atendimento@bianchiadvocacia.com.br
Pinheiro Machado 195 | 7o andar | Sala 705

Centro | Farroupilha/RS | 95180-000
www.bianchiadvocacia.com.br

facebook.com/bianchiadvocacia
linkedin.com/company/bianchi-advocacia
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