


E S C R I T Ó R I O
Reconhecido pela prestação de serviços jurídicos 
em casos de elevada complexidade e por sua alta 
capacidade de apresentar soluções estratégicas 
inovadoras, o Yunes Fraiha Advogados, criado em 
15 de janeiro de 2003, mantém como premissa, 
desde sua concepção, a soberana importância 
de seus clientes, independentemente do porte 
dos casos que lhe são confiados – “Não há causa  
pequena, o cliente é o importante”.
 
Com experiência profissional angariada desde 
1995, Fábio Yunes Fraiha, sócio-fundador do es-
critório, estruturou uma banca jurídica tradicio-
nal e especializada, regida por sólidos preceitos 
éticos e morais consolidados ao longo da história 
do Yunes Fraiha Advogados.

Destaca-se a notoriedade do Yunes Fraiha 
Advogados  nas áreas de Desapropriação, Direito 
Imobiliário e Direito Civil que lhe proporcionaram 
em curto espaço de tempo distinto reconhecimen-
to no meio jurídico, ainda que o escritório condu-
za com o mesmo rigor casos que envolvam outras 
áreas de atuação, oferecendo aos seus clientes 
um serviço jurídico integral de excelência.

Á R E A S  D E
A T U A Ç A O
O conhecimento especializado da equipe do 
Yunes Fraiha Advogados permite uma advoca-
cia de excelência com grande diferencial nas cau-
sas de Desapropriação, sofisticadas estrutura-
ções na área Imobiliária e soluções eficazes dos 
mais complexos conflitos nas esferas preventiva 
e contenciosa cível.
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F I R M

Acknowledged both for providing legal ser-
vices in highly complex cases, and for its 
ability to design innovative strategic solu-
tions, the purpose of law firm Yunes Frai-
ha Advogados, established on January 15, 
2003, has been to always have clients’ best 
interests in mind, irrespective of the magni-
tude of the case – “There is no small cause 
– clients are always key”.

Thanks to his strong background in law 
dating back to 1995, the firm’s founding 
partner, Fábio Yunes Fraiha, has managed 
to organize a traditional and specialized le-
gal practice, governed by sound ethical and 
moral principles, consolidated throughout 
the history of Yunes Fraiha Advogados.

Yunes Fraiha Advogados is widely recog-
nized for its practice in the fields of Con-
demnation/Expropriation, Real Estate and 
Civil Law, having achieved great honors in 
the legal community in a very short period 
of time. The firm nevertheless also takes 
cases in other fields of law with the same 
diligence, thus offering full and quality legal 
services to its clients.

P R A C T I C E

The specialized knowledge of the Yunes 
Fraiha Advogados team provides for its ex-
cellence in the practice of law, especially in 
what concerns condemnation-related cas-
es, tailor-made structures for the real es-
tate market and effective solutions for the 
most complex disputes in civil prevention 
and litigation.



Em 1995, o sócio-fundador do Yunes Fraiha Advogados iniciou sua trajetória 
no Direito Público, mais especificamente na área da Desapropriação de imóveis 
urbanos e rurais. Contando com profissionais especializados em litigar contra 
o Poder Público na defesa dos direitos constitucionais dos expropriados, me-
diante a busca da justa e prévia indenização em dinheiro, o Yunes Fraiha Ad-
vogados conquistou notoriedade e reconhecimento diferenciados no mercado.

A expertise conquistada por sua banca jurídica, em conjunto com o trabalho  
realizado por renomados assistentes técnicos integrantes do Instituto Brasi-
leiro de Avaliações e Perícias de Engenharia – Ibape, faz do Yunes Fraiha Advo-
gados um escritório referência em Desapropriações, alcançando com eficiên-
cia ímpar os melhores resultados para seus clientes na majoração do valor da 
indenização oferecida pelo Poder Público.

ASPECTOS RELEVANTES

Proteção ao direito de propriedade sob a égide da Constituição Federal.

Análise dos requisitos legais da Ação de Desapropriação ajuizada pelo  
Poder Público.

Defesa da justa e prévia indenização em dinheiro.

Relevância de contestar a ação antes da elaboração do laudo de avalia-
ção provisória.

Acompanhamento da confecção dos laudos de avaliação provisória e defi-
nitiva, contemplando a perda total ou parcial da propriedade, o custo de re-
posição e a inacessibilidade do bem durante a execução da obra pelo Poder 
Público, dentre outros tópicos que devem compor a justa indenização.

Certificação do cumprimento da legislação em vigor para que ocorra a imis-
são provisória e definitiva na posse do imóvel.

Assessoria na regularização da cadeia dominial do imóvel e no cancelamento 
de ônus, entre outros atos necessários ao levantamento da indenização em 
juízo, com base no Decreto-Lei de Desapropriação nº 3.365/1941. 

Promoção do cumprimento de sentença contra o Poder Público até o recebi-
mento da integralidade da indenização.
 
Avaliação de possibilidade jurídica para pleitear indenização pela perda do 
fundo de comércio e de lucros cessantes.

1 .  C O N D E M N A T I O N

In 1995, the founding partner of Yunes Fraiha Ad-
vogados began his career in Public Law, specifically 
in the field of urban and rural real estate condem-
nation. Having resorted to professionals specialized 
in government-related litigation, in the defense of 
constitutional rights of the condemnees, by seeking 
fair and prior condemnation money, Yunes Fraiha Ad-
vogados has stood out in the legal market thanks to 
its sound practice.

The expertise of the law firm’s team and the work 
performed by highly skilled technical assistants part 
of the Brazilian Institute of Engineering Appraisals 
and Expert Exams (“IBAPE”), has helped Yunes Frai-
ha Advogados become one of the leading firms in the 
achievement of pursued condemnations, thanks to 
its unique efficiency and best results obtained for its 
clients in the increase of the condemnation money 
offered by Government Authorities.

RELEVANT MATTERS

Protection of property rights, based on the Bra-
zilian Constitution.

Assessment of the legal requirements of the condem-
nation proceeding filed by the Government Authority.

Defense of fair and prior condemnation money.

Importance of challenging the proceeding before pre-
paring the temporary appraisal report.

Follow-up of the drafting of the temporary and final 
appraisal reports, including the loss of the property, 
in whole or in part, replacement cost and non-trans-
ferability of the property during the performance of 
the work by the Government Authority, among other 
issues that must be part of any fair indemnification.

Certification of compliance with the laws in force 
for the temporary and final vesting in the real es-
tate possession.

Advisory services in the regularization of the chain 
of title of the property and cancellation of any 
charges, among other acts required to increase the 
condemnation money before courts, based on Con-
demnation Decree-Law No. 3,365/1941.

To seek the compliance with any judgment awarded 
against the Government Authority, up to the receipt 
of the full condemnation money.

Assessment of the legal possibility to claim damag-
es for loss of goodwill and loss of profits.

1 .  D E S A P R O P R I A Ç A O˜



2.  R E A L  S T A T E

Yunes Fraiha Advogados is greatly acknowl-
edged by its clients in the real estate market 
thanks to the high-end and tailor-made strat-
egies developed to meet client needs, thus en-
suring legal safety and efficiency and achieve-
ment of targeted results. The law firm manages 
to associate the resourcefulness of its team to 
understand the profile of the parties involved 
in the transaction to the best practices availa-
ble in order to obtain successful closings.

Our team stands out in the market thanks to 
its knowledge of and strong background in real 
estate law, as well as in civil litigation, thus 
contributing to the discussion of the contrac-
tual grounds and clauses in all the cases.

Our lawyers are widely experienced in complex 
real estate structures, directly participating 
in negotiations and drafting the relevant legal 
documents, focused on the acquisition and 
commissioning of real estate projects. 

The team designated to each case direct-
ly obtains copies of the main documents of 

2.  I M O B I L I Á R I O
O Yunes Fraiha Advogados conquistou importante 
reconhecimento de seus clientes na área imobiliária 
pela forma diferenciada como desenvolve estratégias 
que garantem segurança jurídica e eficácia no resul-
tado almejado, aliando de modo sensível a perspicá-
cia de seu time em compreender o perfil das partes 
envolvidas no negócio com a condução mais coerente 
para o sucesso do closing.

O time destaca-se no mercado por contar com advoga-
dos da área imobiliária que possuem grande experiên-
cia profissional no contencioso cível, agregando esse 
precioso conhecimento à discussão das premissas  
e cláusulas contratuais nos casos em que atuam.

A equipe possui vasta experiência em estruturações 
imobiliárias complexas, participando diretamente das 
negociações e elaborando os instrumentos jurídicos 
correlatos, com enfoque na aquisição e incorporação 
de projetos imobiliários. 

A equipe responsável pelas diligências obtém direta-
mente nos fóruns competentes cópias das principais 
peças dos casos objeto da auditoria, realiza um estu-
do processual detalhado de cada caso e, em trabalho 
conjunto com os sócios da área imobiliária, elabora o 
correspondente Parecer Jurídico que tem como escopo 
atestar a boa-fé do cliente na transação imobiliária em 
questão, conferindo maior segurança jurídica e expla-
nando de maneira objetiva os riscos envolvidos, sobre-
tudo no que diz respeito à eventual configuração das 
figuras de fraude à execução e fraude contra credores. 

Objetivando a qualidade e a significativa otimização de 
tempo no desenvolvimento de auditoria legal (due dili-
gence) para as aquisições imobiliárias, o Yunes Fraiha 
Advogados conta com uma equipe capacitada que par-
ticipa de todas as fases de desenvolvimento dos em-
preendimentos imobiliários, desde a concepção até a 
implementação final, atendendo com expertise as mais 
renomadas incorporadoras e construtoras do mercado.

the claims subject matter of the audit re-
view from the relevant courthouses, in order 
to perform the detailed procedural study of 
each case. The team then drafts the relevant 
Legal Opinion together with the partners of 
the real estate practice. The scope of such 
Legal Opinion is to confirm the client’s good 
faith in the respective real estate transac-
tion, ensuring further legal safety and objec-
tively explaining the risks involved, especially 
in what concerns the event of typification 
under the doctrines of fraud upon the execu-
tion of judgment and fraud on creditors. 

In order to ensure the quality and effective 
time management skills in the due diligence of 
real estate acquisitions, Yunes Fraiha Advoga-
dos counts on a highly skilled and trained team 
that takes part in all of the development steps 
of real estate developments, from conception 
to final implementation thereof, thus relying on 
its expertise to service the leading market de-
velopers, builders and constructors.



R E A L  E S T A T E  L I T I G A T I O N

Advisory services, filing of claims and answers in real 
estate legal proceedings.

Termination or enforcement of property purchase 
and transfer agreements, whether before or after the 
handover of keys.

Eviction actions in commercial and residential leases 
with effective or expired agreements.

Actions for repossession, vestment in possession, 
maintenance in possession, prohibitory interdict (ac-
tion against disturbance of nuisance) and petitory ac-
tion (action to establish and enforce property rights). 

Actions for lease review and renewal.

Claims arising from construction defects.

Embargos on construction sites.

Execution of mortgage and transfer in trust of prop-
erty given as security.

Claim for adverse possession.

Judicial sale of property.

Court-supervised correction of property records.

C O N T E N C I O S O  I M O B I L I Á R I O

Consultoria, propositura de ação e apresentação de defesa 
em processos judiciais relativos a questões imobiliárias.

Rescisão ou execução de contratos de aquisição e aliena-
ção de imóveis, antes e após a entrega das chaves.

Ação de Despejo em locações comerciais e residenciais 
com contratos vigentes ou vencidos.

Ações de Reintegração de Posse, Imissão de Posse, Manu-
tenção de Posse, Interdito Proibitório e Reivindicatória. 

Ações revisional e renovatória de aluguel.

Demandas decorrentes de vícios construtivos.

Embargos de obras.

Execução de hipoteca e alienação fiduciária de bem imóvel 
em garantia.

Usucapião judicial.

Leilão judicial de imóvel.

Retificações judiciais de registro de imóveis.

R E A L  E S T A T E  A D V I S O R Y

Advisory services provided in real estate transactions, 
including purchases, exchanges, financial exchanges, 
exchanges with promise to give future units in pay-
ment and exchanges of shares/units, among others.

Organization of corporations, limited-liability com-
panies, special purpose entities (SPEs), private 
equity funds and drafting of shareholders’ or mem-
bers’ agreements.

Structuring and organization of commercial or resi-
dential property developments, industrial and logistics 
warehouses and facilities and flats and hotels, includ-
ing the delivery of the necessary collateral.

Legal due diligence for real estate purchase.

Draw-up of the development brief and declaration of 
condominium and bylaws.

Organization of housing developments and plat-
ting procedures.

Drafting of residential and non-residential lease 
agreements, built-to-suit agreements and loan for 
use agreements.

Draw-up of building and service agreements for real 
estate projects.

Draw-up of teaming agreements for real estate 
developments.

Filing for the correction and merger of property records.

Organization of gifts/donations and usufruct.

Organization of out-of court adverse possession.

Organization of out-of-court auction in transfers in 
trust (fiduciary transfer).

C O N S U L T I V O  I M O B I L I Á R I O

Assessoria na aquisição de imóveis em operações de com-
pra e venda, permuta, permuta financeira, permuta com 
promessa de dação em pagamento de unidades futuras, 
permuta de quotas, dentre outras.

Constituição de sociedades anônimas, limitadas,  
sociedades de propósito específico (SPE), sociedades 
em conta de participação (SCP) e elaboração de acor-
dos de cotistas ou acionistas.

Estruturação e desenvolvimento de empreendimentos 
imobiliários residenciais, comerciais, galpões indus-
triais e de logística, apart-hotéis e hotéis com a forma-
lização das garantias necessárias.

Auditoria legal (due diligence) para aquisição de imóveis.

Elaboração de memorial de incorporação e convenção 
de condomínio.

Loteamentos.

Contratos de locação residencial, não residencial, built 
to suit e comodato.

Contratos de construção e de prestação de serviços para 
projetos imobiliários.

Contratos de consórcio para execução de empreendi-
mentos imobiliários.

Retificação administrativa de registro e fusão de matrículas.

Doação e usufruto.

Usucapião extrajudicial.

Leilão extrajudicial em alienação fiduciária.



3.  C Í V E L
Contando com uma equipe de excelência, o Yunes Fraiha Advogados atua combativa-
mente na defesa dos direitos e interesses de seus constituintes, aplicando com primazia 
e estratégia as regras do processo civil e do direito material a cada caso concreto.

Os profissionais do escritório buscam tradicionalmente uma solução amigável para o 
conflito, ao invés de partir para o litígio. A banca orienta-se pelo seguinte lema: “Antes um 
bom acordo do que uma longa demanda”.

O Yunes Fraiha Advogados patrocina demandas de diversas naturezas em todos os  
Juízos, Tribunais Estaduais e Cortes Superiores (Supremo Tribunal Federal e Superior 
Tribunal de Justiça), concentrando sua atuação em litígios que envolvem:

Desapropriação.

Direito Imobiliário.

Direito Civil.

Direito da Família e Sucessões.

Direito Empresarial.

Direito Societário. 

Direito Comercial.

Direito do Consumidor.

3.  C I V I L  L A W

Thanks to its team of leading specialists in the field, Yunes Fraiha Advogados ac-
tively pursues the defense of its clients’ rights and interests, thus ensuring excel-
lence in the application and development of strategies on the civil procedure and 
substantive law rules in each case.

Our lawyers generally seek amicable solutions for any dispute, in lieu of filing for 
any claims – the motto of our team is “Good settlements over long claims always”.

Yunes Fraiha Advogados defends different types of claims before all Courts, 
Courts of Appeals and Higher Courts (Federal Supreme Court (STF) and Superior 
Court of Justice (STJ)), focusing its practice on the following matters:

Expropriation/Condemnation;

Real Estate Law;

Civil Law.

Succession and Family Law.

Business Law.

Corporate Law. 

Commercial Law.

Consumer Law.



4.  F A M Í L I A  E  S U C E S S O E S
Preocupado com as relações interpessoais de seus clientes e confiante na relevância de uma saudável base fami-
liar diante do acirrado e competitivo mundo em que vivemos, o Yunes Fraiha Advogados preocupou-se em reservar 
uma área focada na prevenção, consultoria e solução de assuntos ligados à Família e Sucessões. 

A banca presta assessoria na estruturação e desenvolvimento de planejamento sucessório e proteção patrimonial, 
aplicando, quando o caso exigir, as cláusulas restritivas de direito (incomunicabilidade, inalienabilidade e impenho-
rabilidade) com relação a bens móveis, imóveis, direitos e, sobretudo, participações societárias.

˜

SUCESSÕES

Planejamento sucessório.

Testamentos e doações.

Inventário judicial e extrajudicial.

Arrolamento judicial.

Ação de bens sonegados.

Sub-rogação de vínculo de inalienabilidade 
de bens.

FAMÍLIA

Separação e divórcio judicial.

Separação e divórcio extrajudicial.

Reconhecimento e dissolução de união estável.

Alteração de regime de bens.

Partilha judicial e extrajudicial de bens.

Ação de alimentos. 

Revisão, exoneração e execução de pensão ali-
mentícia.

Interdição judicial.

Pacto antenupcial, pacto de união estável e de-
claração de namoro.

Distrato de união estável.

Licitação entre cônjuges ou alienação judicial 
de bens insuscetíveis de divisão cômoda.

4.  S U C C E S S I O N  A N D  F A M I L Y  L A W

In the best interest of its clients’ interpersonal relations and thanks to its belief in the relevance of a healthy family base considering the hard and 
competitive world in which we live, Yunes Fraiha Advogados has also put together a team whose practice is focused on the prevention, assistance 
and settlement of succession and family law matters. 

Our team provides advisory services to structure and organize succession planning and property protection, thus applying right-restraining clauses 
(non-transferability, non-disposability and impossibility to levy execution), as the case may be, with respect to personal and real estate property, 
rights and especially equity interests.

FAMILY LAW

Separation and divorce.

Out-of-court separation and divorce.

Declaration and dissolution of common law marriage.

Change to the marital property system.

Court-supervised and out-of-court distribution of assets.

Action for support order. 

Review, dismissal and and execution of support order.

Interdiction.

Prenuptial agreement, common law marriage agreement and af-
fidavit of personal relationship.

Dissolution of common law marriage.

Disputes between spouses or judicial sale of assets that are un-
available for distribution.

SUCCESSION LAW

Succession planning.

Wills and gifts.

Judicial and out-of-court probate proceedings.

Small-estate probate.

Actions for items of the deceased’s estate that 
were concealed from the probate proceeding.

Subrogation of the bind on the non-disposability 
of assets.



5.  E M P R E S A R I A L
O exercício do Yunes Fraiha Advogados na área empresa-
rial abrange a assessoria a seus clientes em todos os tipos 
societários, notadamente as sociedades por ações, socie-
dades limitadas, sociedades de propósito específico (SPE) 
e sociedades em conta de participação (SCP).

Os advogados do escritório possuem experiência no de-
senvolvimento de estruturações societárias que atendem 
a interesses particulares e empresariais de seus clien-
tes, constituindo holdings empresárias e patrimoniais 
de acordo com a necessidade de cada caso.

FRENTES DE AÇÃO

Constituição de sociedades anônimas, limitadas, so-
ciedades de propósito específico (SPE), sociedades em 
conta de participação (SCP) e elaboração de acordos de 
cotistas ou acionistas.

Alterações de contratos e estatutos sociais, adequando-os 
às necessidades institucionais da empresa e aos interes-
ses de seus sócios ou acionistas. 

Conferência de bens no capital social.

Planejamento sucessório.

Proteção patrimonial.

5.  B U S I N E S S  L A W

Our law firm’s business law practice includes 
advising clients on all corporate types, espe-
cially corporations, limited-liability compa-
nies, special purpose entities (“SPEs”), and 
private equity funds (“SCP”).

Our lawyers have a strong background in the 
development of corporate structures that ca-
ter to clients’ private and corporate interests, 
thus organizing tailor-made business and eq-
uity holding companies. 

LINES OF ACTION

Organization of corporations, limited-lia-
bility companies, special purpose entities 
(SPEs), private equity funds and drafting of 
shareholders’ or members’ agreements.

Amendments to articles of organization 
and incorporation to adjust such docu-
ments to the company’s institutional needs 
and the interests of its partners, members 
or shareholders. 

Transfer of assets in corporate capital.

Succession planning.

Equity protection.
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