O Escritório
A BARBERO ADVOGADOS é uma banca de advocacia especializada em
Direito Empresarial e Direito Administrativo. Embora atue em todas as áreas
do Direito, na área contenciosa e consultoria preventiva, destaca-se pela
prestação de serviços jurídicos especializados na reestruturação e
reorganização societária e no planejamento e proteção patrimonial de
pessoas jurídicas e físicas.

Instituída com base em sólidos conhecimentos, a BARBERO ADVOGADOS
nasceu com a missão de prestar serviços jurídicos de excelência e o firme
propósito de desenvolver atividades diferenciadas pela plena
fundamentação e perene atualização jurisprudencial e doutrinária, a partir
da gestão eficaz do conhecimento e da eficiência na comunicação jurídica às
Instituições do País.

Sediada na cidade de Jundiaí e com presença em São Paulo e Brasília, bem
como no exterior através de escritórios parceiros, contamos com uma equipe
de profissionais altamente especializados e com vasta experiência na área
Empresarial e do Direito Público.

Ao prover serviços jurídicos com alto nível de excelência, com modelo de
atendimento personalizado através de processos e de uma metodologia
única, entregamos resultados sólidos e sustentáveis para nossos clientes.

Empresarial
Reestruturação Societária
A Barbero Advogados conta com experiência no segmento, prestando
aconselhamento Jurídico até a execução em transformação, incorporação,
fusão e cisão.

Presta assessoria no planejamento, estruturação, negociação e
implementação de transações de compra e venda ativos (distressed assets) e
investimentos em situação de crise.

A consultoria abrange a estruturação de sociedade empresaria e entidades
jurídicas que viabilizam investimentos, incentivos fiscais, proteção e planos
de sucessão.

Intervenções Administrativas e Financeiras
Atuação na recuperação de créditos em face de empresas em processo de
recuperação ou falência, execuções e demais medidas judiciais visando à
preservação do crédito.

Orientação na renovação e renegociação de empréstimos bancários e na
estruturação de formas alternativas de financiamento lastreadas em
determinados ativos de empresas.

Gerenciamento e Reversão de Crise Societária
A Barbero Advogados assessora, elabora e implementa planos para gestão
interina para empresas em situação de Crise.

Proteção Patrimonial
Prestamos consultoria e assessoria para a defesa do patrimônio físico ou
jurídico às contingências externas. Buscamos a proteção dos ativos
familiares já conquistados contra dividas futuras e a proteção das regras de
gestão corporativa dos sucessores- familiares ou não.

Fusões & Aquisições Societárias
Barbero Advogados presta assessoria e consultoria em M&A (Mergers and
Acquisitions) para as operações societárias específicas de fusões e
aquisições, inclusive aquelas visando à captura e ao aproveitamento de
sinergias decorrentes de operações de fusões e aquisições.

Além de promover eficientes operações M&A a Barbero Advogados
intensifica os serviços prestados por meio de Due Diligence, avaliações
detalhadas e objetivas de documentos e informações das partes envolvidas.

Contratos Comerciais
Com uma equipe de especialistas orientados para negócios, presta
consultoria e elaboração de contratos sociais, estatutos, acordos de
acionistas e acordos de confidencialidade. Atuamos na elaboração, revisão e
negociação de contratos, nacionais e internacionais, para qualquer tipo de
acordo comercial.

Barbero Advogados atua no assessoramento e representação de clientes em
todas as fases do processo de negociação comercial.

Advocacia Contenciosa
A Barbero Advogados atua em todas as esferas do Poder Judiciário Estadual e
Federal, com a participação em audiências, acompanhamento processuais,
elaboração de recursos, memoriais e sustentações orais, especialmente para
ações de direito Civil e Comercial; Tributário e Previdenciário e Penal no
âmbito empresarial.

Tribunais Superiores
Atuação em todos os Tribunais Superiores sediados em Brasília, Supremo
Tribunal Federal – STF, no Superior Tribunal de Justiça – STJ, e no Tribunal
Superior do Trabalho – TST, em processos originários, na elaboração e
acompanhamento de recursos pertinentes a cada Corte, incluindo a
apresentação de memoriais e sustentação oral.

Contencioso Administrativo
Atuação em processos administrativos junto aos mais diversos órgãos da
Administração Pública, Agências Reguladoras, e Tribunais de Contas,
elaborando documentos jurídicos, acompanhamento de processos e
elaboração de defesas e recursos administrativos.

Licitações e Contratos Públicos
Somos especialistas na Lei de Licitações e Contratos Administrativos, que
constituem a legislação básica sobre licitações e contratos para a
administração pública. Prestamos assessoria para projetos de Concessão de
serviços Públicos e Parcerias Público-Privada, atuando na avaliação dos
interesses e modelagem do projeto.
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