
expectativas
Excedemos as suas
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referência quando o assunto é planejamento
sucessório e gestão  patrimonial de família e 
seus bens.

Ao longo da nossa história, construímos 
uma conf iança mútua com nossos clientes, 
desenvolvemos nossos próprios métodos e 
procedimentos jurídicos que traduzem, de 
maneira exclusiva, os aspectos emocionais 
e os propósitos de cada família, de cada
empresa e de cada perf il patrimonial.

Nós sabemos que cada projeto é único. Por isso, 
desenvolvemos soluções personalizadas que 
asseguram soluções de excelência aos nossos 
clientes.

Apenas o viável não nos basta; saímos do 
óbvio e excedemos as expectativas.



Missão Visão Valores

Prestamos serviços jurídicos 
personalizados na proteção 

e crescimento do patrimônio 
dos nossos clientes, com

soluções eficazes, excedendo 
suas expectativas.

Somos o melhor escritório 
em planejamento sucessório 

e gestão patrimonial de
família e seus bens, com
soluções criativas focada

 em resultados.

As pessoas são o nosso 
bem mais valioso. Foco 

na formação contínua de 
nossa equipe, excelência 

dos serviços com agilidade, 
transparência e

comprometimento são
os nossos alicerces.





PLANEJAMENTO SUCESSÓRIO & GESTÃO PATRIMONIAL

CONTRATOS

SOCIETÁRIO E M&A

• Diagnóstico do patrimônio pessoal e empresarial do cliente  no Brasil e no exterior

• Estruturação e (re)organização dos ativos com maximização da eficácia tributária

• Transferências patrimoniais: doação – testamento – holdings – holding familiar – 

estruturas internacionais

• Inventário (judicial e extra-judicial)

• Casamento (pacto antenupcial) e alteração do regime de bens

• Divórcio

• Elaboração de pacto de união estável e dissolução

• Contrato de namoro

• Proteção patrimonial

• Negócios imobiliários (urbano e rural)

• Cessão e transferência de ativos

• Licenciamento para uso e representação detecnologia

• Sigilo, confidencialidade e não concorrência

• Joint venture

• Fusão, cisão, incorporação e transformação de organizações societárias

• Due diligence

• Estruturação na negociação de compra e venda de empresas e/ou ativos

• Criação e alteração de holdings

• Elaboração de acordo de sócios (ou de acionistas)

• Elaboração de atos societários (reunião de sócios/assembléia de acionistas)N
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BANCARIZAÇÃO INTERNACIONAL

TRIBUTÁRIO

• Estruturação internacional de ativos familiares

• Constituição de empresa estrangeira e de veículos sucessórios (testamento,

Private Foundation e Trust)

• Orientação tributária brasileira para ativos no exterior - Orientação sobre declaração

de imposto de renda pessoa física (DIRPF) e do Banco Central (DCBE)

• Estudos para minimizar a tributação sobre empresas e pessoas físicas

• Demandas judiciais e administrativas relativas a tributos federais,

estaduais e municipais

• Elaboração de pareceres

CONTENCIOSO E ESTRATÉGICO

MEDIAÇÃO

• Estratégias para dissolução judicial da sociedade

• Definição do valor da participação dos sócios/herdeiros na saída da sociedade

• Suporte jurídico para a solução de conflito entre sócios

• Soluções para disputas patrimoniais familiares



Luciene Franzim

Com quase 3 décadas de juramento no 
Largo São Francisco, posso dizer que 
sou realizada! Sou apaixonada pelo que 
faço, pois cada nova estrutura, cada novo 
acordo, cada nova petição conseguem 
despertar em mim o brilho, a vivacidade 
e a satisfação como uma recém formada.

Trabalho com as pessoas que compar-
tilham comigo os mesmos princípios e 
os mesmos valores, e a mesma ânsia de 
sempre fazer o melhor: o bom não bas-
ta, temos que exceder as expectativas. 

E ao longo desses mais de 10 anos de 
escritório, todos os dias, tenho aque-
la sensação de ter conseguido atingir 
o meu propósito quando abri a Fran-
zim Consultoria Jurídica: a de resgatar 
a figura do “médico da família”, e de 
sermos os advogados da família, em 
quem os clientes possam sempre con-
fiar e contar; tendo o histórico da famí-
lia e das suas gerações, entendendo e 
respeitando as peculiaridades culturais 
de cada família e do seu patrimônio.

Desafio, essa é a palavra que me propul-
siona, que me faz seguir sempre à frente. 
E o gosto de ser desafiada é que me fez 
especializar em famílias e empresas fami-
liares: cada família é única, tem sua pró-
pria história, seus próprios anseios e ade-
quar numa roupagem jurídica todas essas 
emoções, e de forma coerente e didática 
é por demais instigante. Requer um equi-
líbrio e um auto conhecimento constante. 
Aprendo diariamente com os nossos clien-
tes. Afinal, são esses clientes que cons-
truíram e constroem legados admiráveis.

Trabalhe e trabalhe. O trabalho ético e 
honesto sempre será o escudo de prote-
ção às adversidades. Nunca desista, pois 
a perseverança é uma dádiva. O orgulho é 
um péssimo conselheiro... deixe-o sempre 
de lado... Meu legado é transferir o meu 
conhecimento jurídico, a minha experi-
ência profissional e pessoal aos que divi-
dem o dia a dia comigo, para que tenham 
propósitos, persigam seus objetivos, pois 
sentir-se realizado, é sentir-se completo.

carta da sócia-fundadora

luciene franzim
ADVOGADA E CONSULTORA

Com mais de 25 anos de experiência em 
grandes bancas de advocacia e em
jurídicos de bancos e Private Banking, é 
docente lider na Plataforma de Empresas 
Familiares do Insper. Nos últimos 15 anos, 
dedicou-se exclusivamente a famílias e
empresas familiares.



Rua Bandeira Paulista, 726 
16º andar - Itaim Bibi - São Paulo

www.franzimconsultoria.com.br

+55 (11) 2528-5463  (11) 2528-5465


