INSTITUCIONAL
INSTITUTION
HISTÓRICO
Fundado em 2014, o Escritório Hidalgo, Buarque & Mendonça de Barros Advogados
nasce da união, da formação acadêmica, da experiência profissional e do espírito empreendedor dos seus três sócios fundadores.
Amigos de longa data, contemporâneos à época de faculdade, após o Bacharelado em
Direito, consolidaram seus conhecimentos jurídicos em renomadas instituições de ensino,
por meio de cursos de especializações, M.B.A, LL.M e Mestrados. Aprimoraram sua experiência profissional em reconhecidos escritórios, dos quais extraíram as melhores práticas
da advocacia corporativa, destacando-se a ética, a excelência e a gestão.
Com as carreiras consolidadas, e após o retorno de dois deles da cidade de São Paulo/SP
a Maceió/AL, perceberam que era o momento de se unirem e, assim, constituíram o
próprio escritório.

HISTORY
Founded in 2014, the Hidalgo, Buarque & Mendonça de Barros Legal Office is born from the union,
the academic formation, the professional experience and the entrepreneurial spirit of its three
founding associates.
Long time friends and contemporaries from college times, after receiving their Bachelor’s Degree
in Law, they consolidated their juridic knowledge in renowned educational institutions, by means
of specialized courses such as M.B.A, LL.M. and Masters. They improved their professional experience in recognized offices from which they took away the best practices of cooperative advocacy,
highlighting ethics, excellence and management.
With their consolidated careers and after the return of two of them from the city of São Paulo, SP
to Maceió, AL, they perceived that it was the time to unite, and thus constructed their own office.

PERFIL
O Escritório Hidalgo, Buarque & Mendonça de Barros Advogados é fruto da união de
três profissionais, de espírito empreendedor, comprometidos com a excelência e a ética.
Por se tratar da união de três especialistas em áreas distintas e essenciais a qualquer
empresa, este escritório tem como objetivo fornecer serviços especializados de altíssima
qualidade em um único lugar (full service), buscando se tornar mais um stakeholder aos
seus clientes.
O conhecimento multidisciplinar, que facilita entender os business de seus clientes, torna
possível ao referido escritório fornecer serviços exclusivos, personalizados, especializados, compatíveis e realmente vantajosos, visando facilitar o desenvolvimento do negócio
principal dos seus clientes.
Isto porque, entende-se que, atualmente, impulsionados pela globalização, economia em
expansão e o crescimento da concorrência, os empreendedores buscam muito mais do
que um advogado “especialista em normas”, e sim profissionais que possam ser mais um
stakeholder ao seu empreendimento.
Assim, têm-se com pretensão não apenas prestar serviços jurídicos aos seus clientes,
mas de torná-los verdadeiros parceiros, visando ao desenvolvimento da atividade social
dos mesmos, ao ponto de, até mesmo, se “confundirem” com o próprio jurídico interno
da empresa, ganhando assim agilidade e sinergia.
Dessa forma, o constante aprimoramento dos profissionais em congressos e seminários,
além de cursos de extensão, especialização, mestrado e doutorado, são de suma importância para a excelência na prestação de serviços. Não por outra razão, todos os sócios
deste escritório buscam fazer parte do magistério.
De igual forma, investem constantemente no aprimoramento e adoção dos mais modernos conceitos de gestão e governança administrativa, bem como no excelente relacionamento com seus clientes, oferecendo-lhes, entre outros serviços, constante contato e
troca de informação, envio mensal do relatório processual, disponibilização à consulta
do andamento processual por meio da internet, solicitação de feedback trimestral sobre
os serviços prestados, os quais contribui à confiabilidade, agilidade e sinergia da relação.
Em poucas palavras, o Escritório Hidalgo, Buarque & Mendonça de Barros Advogados tem perfil voltado à advocacia corporativa e oferece serviços personalizados,
especializados e de altíssima qualidade em diversas áreas, em único lugar (full service).

PROFILE
The Hidalgo, Buarque & Mendonça de Barros Legal Office is the fruit of the union of three professionals with entrepreneurial spirit, committed to excellence and ethics. Being the union of three
specialists in distinct areas and essential to any business, this office has as its goal to provide
high quality specialized services in one place (full service) with the intent of making yet another
stakeholder of their clients.
Their multidisciplinary knowledge makes it easy to understand the business of their clients making
it possible for the office to provide exclusive, personalized, specialized, compatible and truly advantageous services to facilitate the development of the core business of its customers.
This is because, it is understood that, actually pushed by globalization, economic expansion and
increasing competition, entrepreneurs look for more more than a lawyer “specialized in regulations”, and rather professionals that can be one more stakeholder in their enterprise.
Thus, the intention is not only to provide juridical services to their clients, but also turn them into
real partners while facilitating their business development to the point that they even “confuse
themselves’ with their own company’s internal laws, thus gaining agility and synergy.
In this way, the constant improvement of the professionals in congresses and seminars, beyond
extension courses, specialization, masters and PhD, are of utmost importance for excellence in
providing services. For no other reason, all the associates of this office look to be a part of the
Magisterium.
Equally, they constantly invest in the improvement and adoption of the most modern management and administrative concepts such as an excellent relationship with their clients, offering
them, among other services, constant contact and exchange of information, monthly receipt of
the process report, the availability to consult the progress of the process by means of the internet,
solicitation of trimestral feedback about the services provided which contribute to the trust,
agility and synergy of the relationship.
In few words, the Hidalgo, Buarque & Mendonça de Barros Legal Office has a profile
focused on cooperative advocacy and offers high quality personalized and specialized services in
diverse areas in just one place (full service).

VISÃO
Ser referência nacional de excelência em serviços de advocacia corporativa.
VISION
To be the national reference for excellence in cooperative legal services.

MISSÃO
Por meio da oferta de serviços exclusivos, personalizados, especializados,
compatíveis e realmente vantajosos, ser o stakeholder de seus clientes, tendo, pois, como principais objetivos facilitar e auxiliar no desenvolvimento
dos seus negócios.
MISSION
By means of offering exclusive, personalized, specialized, compatible and truly advantageous services, to be the stakeholder of their clients, having thus, as principle objectives to facilitate and help
the development of their businesses.

VALORES
1. Ética
2. Excelência;
3. Formação acadêmica continua;
4. Gestão e governança;
5. Cumplicidade e Transparência;
6. Responsabilidade Social.
VALUES
1. Ethics;
2. Excellence;
3. Continuous academic formation;
4. Management and governance;
5. Complicity and Transparency;
6. Social Responsibility.

SÓCIOS

Carlos Garcia Hidalgo Neto

Gustavo Matheus Buarque de Figueiredo

Pedro Jorge Mendonça de Barros

Responsável pelo departamento trabalhista.

Responsável pelo departamento cível/empresarial.

Responsável pelo departamento tributário.

Idiomas: Inglês.

Idiomas: Inglês.

Idiomas: Inglês.

Formação Acadêmica:

Formação Acadêmica:

Pós-Graduando em Direito Processual. Faculdade Integrada Tiradentes – FITS/AL.

Pós-Graduação lato sensu em Direito Processual Civil.
Pontifícia Universidade Católica de São Paulo – COGEAE/
PUC-SP.

Coordenador-Adjunto e Professor de Planejamento
Tributário do MBA –Master of Business Administration–
em Finanças Corporativas, Auditoria e Controladoria
- FITS.

Pós-Graduação em Direito Material e Processual do
Trabalho. Escola da Magistratura da 19ª Região –
EMATRA XIX.
Graduação em Direito. Centro de Estudos Superiores de
Maceió – CESMAC – AL.

Formação Acadêmica:
Graduação em Direito. Centro de Estudos Superiores de
Maceió – CESMAC – AL.

MBA – Master of Business Administration – em Gestão
Tributária. Fundação Instituto de Pesquisas Contábeis,
Atuariais e Financeiras – FIPECAFI / USP.
LL.M. – Master of Laws – em Direito Tributário. Instituto
de Ensino e Pesquisa – INSPER (IBMEC-SP).
Pós-Graduação lato sensu em Direito Processual Civil.
Pontifícia Universidade Católica de São Paulo – COGEAE /
PUC-SP.
Pós-Graduação lato sensu em Direito Penal Económico e Europeu. Faculdade de Direito da Universidade de
Coimbra e IBCCRIM.

ÁREAS DE ATUAÇÃO
AREAS OF PRACTICE
GESTÃO TRIBUTÁRIA
A Gestão Tributária consiste na forma eficaz, e não apenas eficiente, de gerir as obrigações tributárias. As palavras eficiência e eficácia, à administração, não possuem o mesmo
significado, aquela significa fazer certo a coisa, enquanto esta fazer a coisa certa.
A Gestão Tributária eficiente seria apenas cumprir corretamente todas as obrigações
tributárias, enquanto a gestão eficaz seria, além do cumprimento correto, gerenciar os tributos de tal forma que se encontre a melhor e menos onerosa carga tributária à situação
fática (negócios, patrimônio e quadro societário) da sociedade.

TAX MANAGEMENT

São exemplos de Gestão Tributária:
s Opções fiscais: A legislação tributária possui diversas opções fiscais, dentre as
quais o Contribuinte deverá optar por uma.
s Regimes tributários: Lucro Real, Lucro Presumido e SIMPLES;
s Forma de remuneração dos sócios e colaboradores: stock option, pró-labore, dividendos, juros sobre o capital próprio, participação nos lucros e resultados;
s Regime de Caixa ou de Competência: aos optantes dos regimes do Lucro
Presumido ou do SIMPLES é facultada a escolha;
s Custo orçado, contratado ou incorrido: às empresas de Construção Civil;
s Incentivos fiscais: utilizar os incentivos fiscais, além do lado social, como
forma de redução da carga tributária;
s Imunidade, isenções e não incidência tributária: identificar se a situação
fática da sociedade empresarial se enquadra em uma destas;
s Créditos tributários: identificar e utilizar corretamente os créditos decorrentes do princípio da não-cumulatividade do ICMS, do IPI e da PIS/COFINS, evitando-se,
assim, contingências fiscais e recolhimentos maiores ou indevidos;
s Análise da cadeia produtiva: a situação fática dos fornecedores/clientes influi, muitas vezes, na tributação da empresa, podendo aumentar a carga tributária, razão
porque é importante analisar a cadeia produtiva em busca de fornecedores e clientes que
provoquem ganhos tributários.

Efficient Tax Management would be only correctly complying with the tax obligations, while
effective management would be, beyond the correct compliance, manage the taxes in such a way
that the best and less onerous tax burden is found for the factual situation (business, patrimony
and corporate framework) of the corporation.

Tax Management consists in an effective form, and not only efficiently, to manage tax obligations.
The words efficiency and effectiveness, for the administration, do not have the same meaning. One
means to do something right while the other the other means to do the right thing.

Examples of Tax Management:
s 4AX OPTIONS 4AX LEGISLATION HAS DIVERSE TAX OPTIONS AMONG WHICH THE #ONTRIBUTER
should choose one.
s 4AX REGIMES 2EAL 0ROlT 0RESUMED 0ROlT AND 3)-0,%
s &ORM OF REMUNERATION TO THE ASSOCIATES AND COLLABORATORS STOCK OPTION PRO LABOR
dividends, interest on its own capital, profit sharing and results;
s #ASH OR !CCRUAL 3CHEME FOR THOSE WHO CHOOSE SCHEDULES OF 0RESUMED 0ROlT OR 3)-0,%
the choice is provided;
s "UDGETED CONTRACTED OR INCURRED COST FOR #IVIL #ONSTRUCTION COMPANIES
s 4AX INCENTIVES TO USE TAX INCENTIVES BEYOND THE SOCIAL SIDE AS A FORM OF TAX BURDEN
reduction;
s )MMUNITY EXEMPTION AND NO TAX INCIDENCE IDENTIFYING THE FACTUAL SITUATION OF THE
corporate society fits in one of the above;
s 4AX CREDITS TO IDENTIFY AND CORRECTLY USE THE CREDITS ARISING FROM THE PRINCIPLE OF
non-overlapping mandates of ICMS, IPI and PIS/COFINS, thus avoiding tax contingencies and
greater or undue collection;
s !NALYSIS OF THE PRODUCTIVE CHAIN THE FACTUAL SITUATION OF THE SUPPLIERSCLIENTS
influences, many times, the company taxation, making possible the increase of tax burden, which
is the reason why it is important to analyze the productive chain in search of suppliers and clients
that provoke tax gains.

PLANEJAMENTO TRIBUTÁRIO
O Planejamento Tributário consiste em estudar a fundo a empresa e analisar previamente as alternativas e os efeitos tributários dos atos e/ou negócios jurídicos tendentes
a alterar substancialmente modelos de negócios, estruturas societárias ou organização
patrimonial de pessoas jurídicas ou físicas e, a partir deste estudo, optar por aqueles com
menor tributação.

to pathologies of legal business, disciplined by the Civil Code: simulation, legal fraud and abuse of
the law. There are still some characteristics that remedy the possibility of the occurrence of these
pathologies. They are: (i) absence of a business proposition; (ii) provisional aspect of the acts and
business prior to the generating fact; (iii) return to the status quo of the business models, corporate
structures and patrimonial organization; (iv) link between the people or corporations involved in
the acts and negotiations prior to the generating factor; and, (v) deductions, to the IRPJ and the
CSLL for costs under the general rule of necessity, utility and normality.

Exemplos:
s Modelos de negócios: identificação da atividade social principal e sua tributação, segregação de atividades sociais, aspectos ligados à logística etc.;
s Estruturas societárias: reorganização societária (aquisição, incorporação,
fusão e cisão) etc.;
s Organização patrimonial: constituição de holdings, planejamento sucessório
etc.

CONSULTIVO TRIBUTÁRIO

É importante que o Planejamento Tributário seja sempre lícito, evitando-se, assim, eventuais contingências fiscais. Desta forma, deve-se ter em mente o limite entre a licitude
e a ilicitude, que está diretamente ligada às causas de patologias do negócio jurídico,
disciplinadas no Código Civil: simulação, fraude à lei e abuso de direito. Há ainda algumas
características que tornam salutar a possibilidade da ocorrência destas patologias. São
elas: (i) ausência de propósito negocial; (ii) provisoriedade dos atos e negócios prévios
ao fato gerador; (iii) retorno ao status quo dos modelos negociais, estruturas societárias
e organização patrimonial; (iv) vinculação entre as pessoas ou sociedades envolvidas
nos atos e negócios prévios ao fato gerador; e, (v) indedutibilidade, ao IRPJ e à CSLL, de
despesas pela regra geral da necessidade, utilidade e normalidade.

Além das respostas às consultas, oferecemos, ainda, entre outros trabalhos, o levantamento e avaliação do passivo tributário das empresas (due diligence).

TAX PLANNING
Tax Planning consists in studying a company in depth and preventively analyzing the alternatives
and the tax effects of the acts and/or legal business that has a tendency to substantially alter business models, corporations or patrimonial organization of the physical or legal persons, and from
this study, opt for those with lower taxation.
Examples:
s "USINESS MODELS IDENTIlCATION OF THE MAIN SOCIAL ACTIVITY AND ITS TAXATION SEGREGATION
of social activities, aspects linked to logistics, etc.;
s #ORPORATE STRUCTURES CORPORATE REORGANIZATION ACQUISITION INCORPORATION FUSION AND
division) etc.;
s 0ATRIMONIAL ORGANIZATION CONSTITUTION OF HOLDINGS SUCCESSOR PLANNING ETC
It is important that Tax Planning always be lawful in order to avoid eventual tax contingencies. In
this way, one should keep in mind the limit between lawful and unlawful, which is directly linked

O Consultivo Tributário consiste na elaboração e apresentação de respostas às consultas realizadas pelos clientes, acerca da interpretação e aplicação da legislação tributária.
As consultas oferecem aos clientes a certeza necessária ao cumprimento correto das
obrigações tributárias, evitando-se, assim, eventuais contingências fiscais e recolhimentos
maiores ou indevidos.

TAX ADVICE
Tax Advice consists of the elaboration and presentation of answers from the consultations realized
by the clients about the interpretation and application of the tax legislation. The consultations offer
clients the necessary certainty to correctly comply with the tax obligations, thus avoiding eventual
tax contingencies and undue or larger collection.
Beyond the answers to the consultations, we offer, among other jobs, raising and evaluating a
company’s passive tax (due diligence).

GESTÃO DE CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
E PROCEDIMENTOS NÃO LITIGIOSOS
No contencioso, acompanhamento e elaboração de defesas e recursos em processos administrativos, buscando sempre a excelência na defesa do interesse do cliente, calculando
riscos e observando as contingências necessárias para o controle empresarial.
Exemplos:
s !UTO DE )NFRA ÎO E )MPOSI ÎO DE -ULTA !))- 
s .ÎO HOMOLOGA ÎO DO REQUERIMENTO DE RESTITUI ÎO RESSARCIMENTO REEMBOLSO E
compensação (PERD/COMP);
s !RROLAMENTO ADMINISTRATIVO DE BENS E DIREITOS
s /UTROS LITÓGIOS ADMINISTRATIVOS
É função deste escritório, também, acompanhar procedimentos não litigiosos, como, por
exemplo:
s Consultas: procedimento administrativo formal, cujo intuito é questionar aos
órgãos competentes o seu entendimento acerca da interpretação da legislação tributária;
s Regularidade Fiscal: procedimento de obtenção de certidões negativas ou
positivas com efeitos de negativas;
s Regimes especiais: tributação diferenciada para determinado setor ou empresa em razão de certas particularidades;
s Parcelamentos;
s Restituição, ressarcimento, reembolso e compensação (PERD/COMP);
s Incentivos fiscais;
s Isenções e imunidade tributária;
s /UTROS PROCEDIMENTOS ADMINISTRATIVOS NÎO LITIGIOSOS

MANAGEMENT OF ADMINISTRATIVE LITIGATION
AND NON-LITIGIOUS PROCEDURES
Litigation, monitoring and elaboration of the defenses and resources in administrative processes,
always looking for excellence in defense in the interest of the client, calculating risks and observing
the necessary contingencies for business control.
Examples:
s )NFRACTION AND )MPOSITION OF &INES !))- 
s .ON APPROVAL FOR THE APPLICATION FOR RESTITUTION INDEMNITY REFUND AND COMPENSATION
(PERD/COMP);
s !DMINISTRATIVE SEQUESTER OF GOODS AND RIGHTS

s /THER ADMINISTRATIVE LITIGATIONS
It is also the function of this office to monitor non-litigious procedures such as:
s #ONSULTATIONS FORMAL ADMINISTRATIVE PROCEDURE WHOSE ORDER IS TO QUESTION THE COMPEtent organs and their understanding about the interpretation of tax legislation;
s 4AX 2EGULARITY PROCEDURE FOR OBTAINING NEGATIVE CERTIlCATES OR POSITIVE ONES WITH THE
effect of negative ones;
s 3PECIAL REGIMES DIFFERENTIATED TAXATION FOR A DETERMINED SECTOR OR COMPANY FOR THE
reason of certain particularities;
s )NSTALLMENTS
s 2ESTITUTION INDEMNITY RETURN AND COMPENSATION 0%2$#/-0 
s 4AX INCENTIVES
s %XEMPTIONS AND TAX IMMUNITY
s /THER NON LITIGIOUS ADMINISTRATIVE PROCEDURES

GESTÃO DE CONTENCIOSO JUDICIAL TRIBUTÁRIO
Acompanhamento e elaboração de defesas e recursos em ações judiciais, buscando
sempre a excelência na defesa do interesse do cliente, calculando riscos e observando as
contingências necessárias para o controle empresarial:
s %XECU ÎO &ISCAL E %XCE ÎO DE 0RÏ %XECUTIVIDADE
s %MBARGOS Ì %XECU ÎO &ISCAL E ! ÎO #AUTELAR &ISCAL
s -ANDADO DE 3EGURAN A
s ! ÎO !NULATØRIA E ! ÎO $ECLARATØRIA DE )NEXISTÐNCIA DE 2ELA ÎO *URÓDICO 4RIBUtária;
s ! ÜES #AUTELARES ! ÎO DE #ONSIGNA ÎO EM 0AGAMENTO ! ÎO DE 2EPETI ÎO DE
Indébito Tributário, entre Outras Ações.

TAX LITIGATION MANAGEMENT - JUDICIAL
Monitoring and elaboration of the defenses and resources in legal processes, always looking for
excellence in defense in the interest of the client, calculating risks and observing the necessary
contingencies for business control:
s 4AX %XECUTION AND %XCEPTION OF 0RE %XECUTION
s %MBARGOES FOR 4AX &ORECLOSURE AND 0RECAUTIONARY 4AX !CTION
s 7RIT OF -ANDAMUS AND !NNULMENT !CTION
s $ECLARATORY !CTION OF THE !BSENCE OF A *URIDICAL 4RIBUTARY 2ELATIONSHIP AND 0RECAUTIONary Actions;
s !CTION OF #ONSIGNMENT IN 0AYMENT
s !CTION OF 2ESTORATION OF 5NDUE 0AYMENTS
s /THER !CTIONS

RECUPERAÇÃO DE INDÉBITOS TRIBUTÁRIOS
(“TESES TRIBUTÁRIAS”)
O direito tributário ainda é conhecido pelas famosas “teses tributárias”, que se desencadearam após a Constituição Federal de 1988. Basicamente, os Poderes Legislativos e os
Fiscos não estavam familiarizados com a nova ordem constitucional tributária, razão pela
qual, durante toda a década de 90, foram publicadas centenas de normas inconstitucionais combatidas no âmbito do poder judiciário.
Após 25 anos, ainda há normas tributárias vigentes que contêm vícios de inconstitucionalidade, as quais devem ser combatidas na esfera judicial, visando compelir o Fisco a não
mais cobrar os tributos indevidos, bem como a restituir valores pagos indevidamente.

RECUPERATION OF UNDUE PAYMENTS (“TAX THESIS”)
Tax right is still known as the famous “tax thesis” that descended after the Federal Constitution of
1988. Basically, the Legislative and Tax Powers were not familiarized with the new constitutional tax
order, the reason for which, during the entire decade of the 90s, hundreds of unconstitutional rules
were published, and therefore combated within the framework of the judicial power.

by the clients about the interpretation and application of the tax legislation.
The consultations offer clients the necessary certainty to correctly comply with the legal
obligations, thus avoiding eventual contingencies and judicial disputes. Beyond the answers to the
consultations, the office offers, among other services, raising and evaluating a company’s passive
law (due diligence).

GESTÃO DE CONTENCIOSO CÍVEL
A Gestão de Contencioso Cível consiste no controle de ações judiciais dos clientes,
independente do polo em que o mesmo se encontra no conflito, gerindo as necessidades específicas das referidas demandas, junto às Justiças Federais e Estaduais do País,
buscando sempre a excelência na defesa do interesse do cliente, caminhando junto de um
controle financeiro, calculando riscos e observando as contingências necessárias para o
controle empresarial.

MANAGEMENT OF CIVIL LITIGATION

After 25 years, there are still rules in force that contain unconstitutional addictions, which should
be combated in the judicial sphere in order to compel the IRS to no longer charge undue taxes as
well as restore undue values paid.

Management of Civil Litigation consists of the control of judicial actions of the clients,
independent of the branch in which the same is found in conflict, managing the specific necessities
of the referred to demands along with the Federal and State Justices of the Country, always looking
for excellence in defense of the client’s interests, walking along financial control, calculating risks
and observing the necessary contingencies for business control.

CONSULTIVO CÍVEL

GESTÃO DE CONTRATOS

O Consultivo Cível consiste na elaboração e apresentação de respostas às consultas realizadas pelos clientes acerca da interpretação e aplicação da legislação privada.
As consultas oferecem aos clientes a certeza necessária ao cumprimento correto das
obrigações legais, evitando-se, assim, eventuais contingências e disputas judiciais. Além
das respostas às consultas, o escritório oferece, entre outros serviços, o levantamento e
avaliação do passivo judicial das empresas (due diligence).

A Gestão Contratual é responsável pela estruturação, elaboração, negociação e/ou controle contratual dos clientes, observando a necessidade específica de cada relação comercial,
respeitando os limites legais e observando sempre a vigência da legislação.

CIVIL ADVICE
Civil Advice consists of the elaboration and presentation of answers from the consultations realized

CONTRACT MANAGEMENT
Contractual Management is responsible for structuring, elaboration negotiation and/or contractual
control for clients, observing the specific necessity of each commercial relationship, respecting the
legal limits and always observing the validity of the legislation.

SOCIETÁRIO E REORGANIZAÇÃO SOCIETÁRIA
O escritório presta assessoria no estabelecimento de novas empresas, reestruturações,
incorporações, fusões, cisões e aquisições, governança corporativa, sempre observando a
pretensão do cliente e procurando cumprir os interesses empresariais necessários para o
desenvolvimento e administração da empresa.

CORPORATE LAW AND CORPORATE REORGANIZATION
The office gives assistance in the establishment of new companies, restructuring,
incorporations, fusions, divisions and acquisitions, corporative governance, always observing the
client’s pretensions and looking to comply with the necessary business interests for the
development and administration of the company.

RELAÇÃO DE CONSUMO – CONTENCIOSO E CONSULTIVO
Atuação preventiva e contenciosa nos conflitos entre fornecedores e consumidores,
sempre buscando o necessário equilíbrio entre os fatos e as pretensões em discussão,
defendendo os interesses dos clientes com excelência, calculando riscos e observando
as contingências necessárias para o controle empresarial. Como também, na prestação
da assessoria consumerista para o cumprimento das determinações acerca do Direito do
Consumidor.

CONSUMPTION RATIO – LITIGATION AND CONSULTING
Preventive actions and litigation in conflicts between suppliers and consumers, always
looking for the necessary balance between the facts and the pretensions in discussion, defending
the interests of the clients with excellence, calculating risks and observing the necessary contingencies for business control. In addition to this, providing consumer assistance for complying
with the determinations about Consumer Rights.

REESTRUTURAÇÃO DE DÍVIDAS, RECUPERAÇÃO JUDICIAL
E FALÊNCIA
Nosso Escritório possui profissionais experientes para atender empresas, investidores,
credores ou grupos de credores, em situações de reestruturação de dívidas ou insolvência, sejam litigiosas ou amigáveis. Nossa atuação abrange o ajuizamento de recuperações judiciais, falências, dissolução e liquidação de sociedades, bem como assistência a
credores ou devedores na renegociação de crédito ou dívidas e na execução de direitos
e garantias. O escritório também presta assessoria na aquisição de créditos e outros
ativos de empresas em situações críticas. A atuação do escritório nesta área adota uma
abordagem interdisciplinar, com estreita interação entre seus advogados das diferentes
áreas.

DEBT RESTRUCTURING, REORGANIZATION AND BANKRUPTCY
Our Office has experienced professionals to attend companies, investors, creditors or groups of
creditors in situations of debt restructuring or insolvency, be it litigious or friendly. Our performance covers the filing of judicial recoveries, bankruptcy, dissolution and liquidation of corporations as well as assistance to creditors or debtors in the renegotiation of credit or debt and in the
execution of rights and guarantees. The office also provides assistance in the acquisition of credit
and other assets of companies in critical situations. The work of the office in this area adopts an
interdisciplinary approach with strict interaction between its lawyers of the different areas.

PROPRIEDADE INTELECTUAL
O escritório atua em toda a gama de questões relativas à defesa de direitos de propriedade intelectual, elaboração e negociação de contratos, consultoria e auditorias legais,
sendo responsável pelo registro e acompanhamento de diversas marcas e patentes
junto ao Instituto Nacional da Propriedade Industrial (INPI). Nossa equipe está preparada para tomar as medidas necessárias à defesa e proteção desses direitos de propriedade
industrial, assim como para negociar contratos de cessão e licenciamento, de transferência de tecnologia, de assistência técnica e de franquia.

INTELLECTUAL PROPERTY
The office acts in the whole array of questions relative to the defense of rights to intellectual

property, elaboration and negotiation of contracts, consultation and legal audits, being responsible for the registration and monitoring of diverse brands and patents along with the National
Institute of Industrial Property (INPI). Our team is prepared to take the necessary measures in
defense and protection of these industrial property rights, such as negotiating closing contracts
and licensing, transfer of technology, technical assistance and franchising.

DIREITOS AUTORAIS
A questão dos direitos da personalidade e intelectuais, relacionados à imagem, aos direitos autorais, à imprensa e seus editores, e às produtoras de audiovisual, é um forte ramo
de atuação deste escritório, responsável por elaborar contratos de cessão de direitos,
licenciamento, bem como atuar na busca dos direitos autorais dos clientes, judicialmente ou administrativamente.

COPYRIGHTS
The question of the rights of a personality and intellectuals, related to image, copyrights, to the
press and their editors, and to audio-visual producers is a strong branch of action in this office. It
is responsible for elaborating contracts for the cession of rights and licensing as well as acting in
search for the client’s copyrights either judicially or administratively.

CONSULTIVO E ASSESSORIA PREVENTIVA
DIREITO DO TRABALHO
É importante que toda atividade empresarial esteja devidamente acobertada por uma
consultoria preventiva, justamente no intuito de garantir a aplicabilidade correta da
legislação, antecipando possíveis litígios judiciais, trazendo segurança e economia para
sua empresa.
Nosso objetivo é prestar os devidos esclarecimentos e acompanhar o setor de Recursos
Humanos em todas as decisões a serem tomadas, no que tange aos direitos laborais.
A fim de evitar demandas judiciais, que oneram e prejudicam o desenvolvimento da
atividade patronal, elaboramos pareceres circunstanciados e respondemos a qualquer
modalidade de questionamento, acaso subsistente. Em síntese, tornamos o escritório um
desmembramento da sua empresa.
Ademais, prestamos assessoria com relação às constantes e recentes alterações na legislação trabalhista, com ênfase na jurisprudência predominante do Regional respectivo e
nos posicionamentos do Tribunal Superior do Trabalho, atuando, inclusive, na elaboração
e negociação de acordos e convenções coletivas de trabalho.

ADVISORY AND PREVENTIVE CONSULTANCY- LABOR LAW
It is important that all business activity be properly concealed by preventive consultancy, precisely
to ensure the correct applicability of legislation, anticipating possible judicial litigations and
bringing security and economy to their company.
Our goal is to provide the proper clarifications and monitor the Human Resources sector in all the
decisions to be made regarding labor law. In an effort to avoid judicial demands, which encumber
and prejudice the development of the employer activity, we elaborate detailed opinions and
respond to any mode of questioning subsisting. In synthesis, we make the office a dismemberment of your company.
Besides, we provide assistance with relation to the constant and recent alterations in labor law
with an emphasis in jurisprudence predominant in the respective Regional court and the
positioning of the Superior Labor Court, including acting in the elaboration and negotiation of
agreements and collective labor conventions.

GESTÃO DE CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
E JUDICIAL TRABALHISTA
Nosso escritório realiza todo o acompanhamento de reclamações trabalhistas, ações de
cumprimento, ações de execução e outras eventuais medidas tomadas pelo empregado, sindicato ou Ministério Público. Elabora defesas, requerimentos, recursos e demais
remédios jurídicos cabíveis, a depender do caso concreto, e faz o devido acompanhamento processual em todas as instâncias necessárias, realizando audiências, diligências,
sustentações orais e/ou outras providências que se fizerem necessárias.
Já no âmbito administrativo, atuamos na realização de pareceres, audiências e defesas
perante o Ministério Público do Trabalho, bem como junto à Superintendência Regional
do Trabalho e Emprego (antigo Ministério do Trabalho), além de consultoria em fiscalizações e ocasionais autos de infração.
Além de buscar sempre a excelência na defesa do interesse do cliente, calculando riscos
e observando as contingências necessárias para o controle empresarial.

ADMINISTRATIVE AND JUDICIAL LITIGATION LABOR LAW
Our office realizes all monitoring of labor complaints, compliance actions, execution actions
and other eventual measures taken by the employee, syndicate or Public Ministry. It elaborates
defenses, applications, resources and other applicable judicial remedies, depending on a specific
case, and does the proper procedural monitoring in all necessary instances, conducting hearings,
proceedings, oral support and/or other necessary arrangements.
Already in the administrative arena, we act in the realization of legal opinions, hearings and
defenses before the Public Ministry of Labor as well as with the Regional Superintendence of
Labor and Jobs (old Ministry of Labor), beyond consultations of audits and occasional infractions
in filing legal documents.
Beyond this, we are always looking for excellence in defense in the interest of the client, calculating risks and observing the necessary contingencies for business control.

DEMAIS ÁREAS
O escritório ainda fornece serviços em outras áreas do direito, como por exemplo:
s ,ICITA ÎO 0ÞBLICA $IREITO !DMINISTRATIVO E #ONTRATOS 0ÞBLICOS
s $IREITO )MOBILIÉRIO $IREITO !GRÉRIO #OMÏRCIO )NTERNACIONAL E $IREITO !DUANEIro;

OTHER AREAS
The office still supplies services in other areas of law, such as:
s 0UBLIC BIDDING !DMINISTRATIVE ,AW AND 0UBLIC #ONTRACTS
s 2EAL %STATE ,AW !GRARIAN ,AW )NTERNATIONAL #OMMERCE AND #USTOMS $UTIES

RESPONSABILIDADE SOCIAL
SOCIAL RESPONSIBILITY
O Hidalgo, Buarque & Mendonça de Barros Advogados, ciente de suas obrigações
para com a sociedade Alagoana, disponibiliza, às organizações e associações filantrópicas e educacionais sem fins lucrativos, orientação jurídica gratuitas nas diferentes
áreas do direito, sempre em busca de contribuir para uma sociedade mais justa, ética e
igualitária.
Hidalgo, Buarque & Mendonça de Barros Legal Office, aware of their obligations toward the
Alagoanian society, make available to the philanthropic and educational organizations and
associations without means for profit, free juridic orientation in the different areas of law, always
looking to contribute to a more just, ethical and equal society.
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