


Fundado em 2011 com o objetivo de tornar-se referência na 
região metropolitana de Campinas/SP, somos um escritório de 
advocacia que busca compreender as necessidades especí�-
cas de nossos clientes, oferecendo soluções jurídicas que pro-
porcionam equilíbrio e crescimento, sempre com a �nalidade 
de reduzir litígios e maximizar o cumprimento de obrigações.

Com esse propósito e no intuito de prestar um serviço de alta 
qualidade, aplicamos, no dia a dia do escritório, as mais avan-
çadas ferramentas jurídico-tecnológicas, que facilitam a rotina 
interna de nossos colaboradores e proporcionam aos nossos 
clientes uma advocacia moderna, dinâmica e con�ável.

Sobre o Escritório

Atendemos de maneira próxima e pessoal 
cada cliente e estamos comprometidos em  
desenvolver soluções jurídicas de excelên-
cia, sempre com o intuito de superar suas 

expectativas.



Nosso escritório conta com pro�ssionais altamente comprometidos e 
quali�cados, subdivididos em departamentos coordenados pelos 
sócios e compostos por equipes de advogados sênior, pleno e júnior, 
que possuem formação multidisciplinar, entendem as peculiaridades 
que envolvem cada um dos setores em que atuamos e estão prontos 
para desenvolver soluções jurídicas diferenciadas de alta qualidade.  
Conheça os sócios:

Para conhecer a equipe completa, acesse o nosso website.

L.L.M. em Direito Tributário pela FGV-SP, Especialista em Direito 
Recuperacional e Falimentar pelo INSPER, Graduado em 
Direito pela FACAMP, Membro da Comissão de Estudos em 
Falência e Recuperação Judicial da OAB Campinas/SP e Técnico 
em Comércio Exterior pelo Colégio Visconde de Porto Seguro, 
unidade Valinhos/SP.

Gabriel Henrique Pisciotta
Sócio-Fundador | OAB/SP 306.477

Marcel Bortoluzzo Pazzoto

L.L.M. em Direito Empresarial pela FGV-SP, Pós-graduado em Direito 
Processual Civil, novo código e Graduado em Direito pela FACAMP, 
Especialista em Direito Societário - Fusões e Aquisições pela FGV-SP, 
Graduado em Direito pela FACAMP e Membro do Comitê Estratégico 
de Legislação da AMCHAM (2014-2015).

Sócio-Fundador | OAB/SP 307.336

L.L.M. em Direito Digital com ênfase em Proteção de Dados pela 
Leibniz Universität Hannover, Alemanha, e KU Leuven, Bélgica 
(EULISP Programme), Especialista em Direito Contratual - Contract 
Design pela FGV-SP, Graduado em Direito pela FACAMP, Técnico em 
Informática pelo Colégio Técnico de Campinas da Unicamp (Cotuca) e 
Membro da Comissão de Direito Digital e da Comissão de Privacidade 
e Proteção de Dados da OAB Campinas/SP.

Caio Bennemann Belo
Sócio-Fundador | OAB/SP 310.116

Os Sócios

https://ppblaw.com.br/profissionais


Fornecemos suporte jurídico nas principais áreas do direito empresarial, oferecendo serviços de cunho consul-
tivo/preventivo, que evitam o surgimento de con�itos e de passivos ocultos, e de cunho contencioso/litigioso, 
que reduzem os impactos econômicos de disputas judiciais e extrajudiciais. Com base na completa gama de 
serviços ofertados e na interface dinâmica e e�ciente entre os coordenadores de cada uma de nossas áreas de 
atuação, proporcionamos aos nossos clientes a segurança jurídica necessária para o desenvolvimento susten-
tável de suas atividades.Dentre nossas principais áreas de atuação, destacamos as seguintes:

Áreas de
Atuação

Negócios jurídicos são �rmados para serem honrados. No entanto, não é sempre assim que acontece, sendo inclusive comum devedo-
res adotarem artifícios jurídicos, societários e �nanceiros para ocultação de bens e evasão de obrigações. Através de ferramentas 
tecnológicas, pesquisas e atuação conjunta entre as demais áreas do escritório, nossa equipe é capaz de identi�car e desconstituir atos 
fraudulentos, buscar bens e oferecer aos clientes soluções e�cazes que garantem maior agilidade e controle na execução de dívidas e 
garantias, seja em face do devedor principal ou de corresponsáveis.

Execução
de Bens

Contratual
A redação adequada de um contrato evita mal-entendidos e favorece o seu integral cumprimento pelas partes contratantes. Possuí-
mos uma equipe dedicada que analisa e redige contratos a serem �rmados por nossos clientes, proporcionando negociações seguras 
e saudáveis, alinhados com as mais recentes inovações legislativas, doutrinárias e jurisprudenciais.

Cível
Empresarial

Para que as empresas se desenvolvam de forma sadia e sustentável, é imprescindível que os empresários busquem orientações
jurídicas sobre todos os fatos relevantes de seu cotidiano mercantil. Nossa equipe assessora diariamente departamentos internos de 
empresas nas tomadas de decisões e estratégias de aspecto cível, como transações comerciais e imobiliárias, e societário.

Digital

A aplicação da tecnologia e o avanço do uso da Internet nas relações pessoais e empresariais geram complexas questões jurídicas até 
então inexistentes. Nossa equipe conta com advogados especialistas que entendem de tecnologia e que possuem profundo conheci-
mento jurídico da área, combinação esta imprescindível para a prestação de serviços de excelência e adequadas às necessidades de 
nossos clientes dentro do universo digital.



Fusões e 
Aquisições

 (M&A)

Assessoramos e estruturamos juridicamente operações de compra e venda de empresas, bem como reorganizações societárias. Com 
uma abordagem multidisciplinar de excelência, oferecemos um atendimento completo e e�ciente por meio de soluções especializa-
das.

 

Planejamento 
Sucessório

O planejamento sucessório é um instrumento jurídico que tem como objetivo organizar a transferência de bens e patrimônios de uma 
pessoa, ainda viva, aos seus herdeiros ou, até mesmo, terceiros. De modo antecipado, a atuação jurídica visa a prevenir problemas 
como con�ito familiar, dispor os bens conforme o desejo do titular e reduzir custos com o ITCMD (Imposto sobre Transmissão Causa 
Mortis e Doação) e demais encargos. Em outras palavras, pode ser entendido como um conjunto de decisões e providências que se 
tomam para distribuição antecipada dos bens e direitos, sempre respeitando a vontade de seu titular e a legislação vigente envolvida.

Proteção
de Dados

O uso de dados pessoais passou a ter enorme relevância nos modelos de negócios das empresas, principalmente com os avanços do 
Big Data, da Inteligência Arti�cial e da Internet das Coisas. Como forma de proteger a privacidade dos cidadãos, normas especí�cas de 
proteção de dados pessoais foram e estão sendo criadas no Brasil e no exterior, com previsões de obrigações complexas e multas 
vultuosas contra empresas que as descumprem. Nossa equipe assessora os clientes, buscando a conformidade de suas operações com 
esse novo conjunto de normas, em especial com a LGPD e a GDPR, e atua para defender seus interesses, inclusive desempenhando a 
função terceirizada de Encarregado de Dados (DPO as a Service).

Recuperação
Judicial

e Falência

Os institutos da recuperação judicial e extrajudicial são formas previstas na legislação brasileira para que empresas em di�culdades 
�nanceiras, com o respaldo do Poder Judiciário, reestruturem suas dívidas e operações, preservando, assim, suas fontes produtoras e 
suas funções sociais, bem como estimulando a atividade econômica do país. Nossa equipe representa sócios, investidores, credores, 
devedores e demais partes interessadas em processos de recuperação judicial, recuperação extrajudicial e falência, conduzindo, 
�scalizando e adotando medidas na busca de seus interesses.



Relações
de Consumo

A elaboração apropriada de contratos de bens e serviços destinados ao consumo e de demais documentos legais, como termos e 
condições de uso para sites de e-commerce, em conformidade ao Código de Defesa do Consumidor, evita o surgimento de con�itos 
entre fornecedores e seus consumidores e, caso estes sejam inevitáveis, reduz os seus impactos econômicos nas empresas. Nossa 
equipe assessora os clientes para atuarem no mercado de consumo de forma segura e defende seus interesses nas esferas administra-
tiva e judicial.

Trabalhista

Para que possam se desenvolver de forma sadia e equilibrada, é imprescindível que as empresas invistam em soluções que minorem 
os riscos decorrentes das relações de trabalho e que evitem futuro passivo trabalhista. Nossa equipe é profunda conhecedora do 
conjunto de normas jurídicas que regulam as relações entre as empresas e seus empregados, orientando, implantando e alterando 
diariamente condutas de clientes com o objetivo de adequá-los às leis trabalhistas, bem como, se necessário, defendê-los em litígios 
administrativos e judiciais.

Tributário

A análise adequada das obrigações tributárias, seja em operações especí�cas ou em atividades rotineiras, é essencial para o planeja-
mento pessoal e empresarial, pois permite a otimização de resultados e reduz os impactos �scais envolvidos. Nossa equipe assessora 
os clientes nas questões tributárias que envolvem suas operações e atua, nas esferas administrativa e judicial, para defendê-los contra 
autuações �scais e recuperar/compensar créditos tributários. 

Para saber mais sobre nossas áreas de atuação, acesse o nosso website.

https://ppblaw.com.br/areas


Agronegócio

E-commerce

Factoring e FIDC

Fintechs

Imobiliárias

Indústrias

Investidores, Sócios e Ex-sócios

Mercado de Capitais

Ajudamos principalmente empresas e 
empresários que necessitam de soluções 
jurídicas diferenciadas atreladas às 
nossas áreas de atuação. Dentre os seto-
res que mais prestamos serviços, desta-
camos os seguintes:

Quem Ajudamos

Mídia e Entretenimento

Saúde e Health Care

Serventias Extrajudiciais

Setor de Energia

Startups

Tecnologia da Informação

Transporte e Logística

Varejo e Consumo

Prestar serviços jurídicos de excelência, aten-
dendo de maneira próxima e pessoal cada 
cliente, sempre implementando as mais avan-
çadas ferramentas jurídico-tecnológicas para 
aperfeiçoar as nossas rotinas internas e contri-
buir para uma entrega de resultados que supe-
rem as expectativas.

Missão

Nosso objetivo é ser referência como escritório 
de advocacia, através da prestação de serviços 
jurídicos de alta qualidade, resguardando 
nossos clientes para que não se envolvam em 
litígios e criando resultados reais para a cons-
trução de um país melhor e mais ético.

Visão

Ética        |         Modernidade        |       Excelência

Valores



facebook.com/ppblaw

linkedin.com/company/ppblaw

instagram.com/ppblaw

19 3381-0837
contato@ppblaw.com.br

ppblaw.com.br
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