CONSTRUINDO VALORES E
DESENVOLVENDO SOLUÇÕES

Escritório de Advocacia
Multidisciplinar_
Uma consultoria jurídica é ferramenta importante
para garantir a solidez de uma empresa pois
minimiza riscos e conseqüentemente a exposição a
problemas futuros.
O trabalho da Advocacia Mendes & Bichara está
sempre focado em proteger seus clientes,
empenhando-se em garantir o sucesso das
empresas parceiras para minimizar riscos e gerar,
orientações e sugestões como garantia de
segurança das medidas tomadas pela companhia.
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Assim atuamos no
Mendes & Bichara_
Com o rápido crescimento do escritório, a
administração decidiu pela implantação de sistema
de qualidade trabalhando sempre com a excelência
como referencia na organização do escritório e das
rotinas realizadas – principalmente nas assessorias
preventivas – garantindo serviços com a técnica,
conhecimento e agilidade necessários no mundo
atual.
Tendo em vista a expansão do escritório Mendes &
Bichara, os seus administradores optaram por uma
sistemática célere, referenciando a excelência e
qualidade na prestação de serviços aos seus clientes.
Técnica, conhecimento e agilidade pautam a
assessoria do Mendes & Bichara para com os seus
consumidores.

_

1. RESPONSABILIDADE SOCIAL
Mendes & Bichara Sociedade de Advogados acredita que
a construção de uma sociedade igualitariamente sólida
se perfaz diariamente. O escritório preza pelo
comprometimento e alinhamtento em equipe para o
desempenho de ações que beneﬁciam a comunidade
como um todo.

_
2. PESSOAS
O escritório vê em seus tão qualiﬁcados funcionários a
oportunidade de valorar o ser – humano ao patamar que
lhe é devido, oferecendo estratégias e alternativas para a
resolução de suas demandas, garantindo a tranquilidade,
satisfação e ﬁdelidade aos serviços prestados pela
equipe.

_

3. PARCEIROS
Tendo em vista a pretensão de levar aos seus clientes
uma ampla gama de especialidades, não poderia o
Mendes & Bichara optar por trabalhar de forma isolada.
Desta forma, o escritório conta com a parceria de grandes
empresas e proﬁssionais nos mais diversos segmentos
do mercado.

_

4. TRABALHO
A excelência na prestação de serviços, empatia para com
as necessidades do cliente, integridade e ética na
condução dos negócios, clareza na relação com os
colaboradores e respeito às relações pessoais pautam
Mendes & Bichara.
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Assessoria Preventiva_

A assessoria preventiva consiste no acompanhamento das atividades do Cliente, a ﬁm de minimizar riscos de contingências trabalhistas,
com a realização de atos, elaboração de documentos, análises e demais aspectos referentes às questões trabalhistas diversas, mediante
consulta e solicitação da empresa, com destaque para:
• Análise das relações de trabalho, riscos, contingências e ações
necessárias;

• Análise e veriﬁcação das demissões e rescisões contratuais –
riscos, restrições e demais aspectos;

• Análise de relacionamento com terceiros;

• Acompanhamento em reuniões mediante solicitação;

• Elaboração e/ou análise de todos os documentos escritos a
serem emitidos pela empresa;

• Negociações e elaboração de acordos individuais e coletivos,

• Avaliação de riscos e considerações pertinentes referentes aos
procedimentos internos;

• Realização de auditoria para identiﬁcação de falhas e

• Análise e considerações acerca de procedimentos e rotinas
trabalhistas;

• Veriﬁcação de riscos ocupacionais, minimizar possibilidade de

• Análise, elaboração e veriﬁcação de aspectos legais
relacionados à Política da empresa;

junto aos empregados e sindicato, mediante solicitação;
deﬁciências nas empresas;
acidentes do trabalho, condições de insalubridade e
periculosidade;

Forma de Atuação
A assessoria é realizada através da elaboração de pareceres emitidos por proﬁssionais da área, mediante solicitação do cliente.
Em momentos em que a agilidade é necessária, alternativas e apontamentos poderão ser realizados através de e-mails ou atendimento
telefônico, com posterior emissão de parecer formal, quando solicitado.
Os pareceres são embasados na legislação pertinente, doutrina e entendimento jurisprudencial atualizado, consistindo no apontamento
de soluções eﬁcazes para minimizar riscos para o cliente.

Contencioso Trabalhista_

Clique aqui para ver as
outras áreas de atuação

Acompanhamento das Reclamatórias trabalhistas individuais ou coletivas, bem como defesas administrativas perante órgãos
ﬁscalizadores, com destaque na realização dos seguintes atos:

• Elaboração de defesas e petições;

• Acompanhamento de perícias;

• Elaboração de todos os recursos pertinentes;

• Acompanhamento de cálculos periciais;

• Realização de audiências;

• Apresentação de relatórios em periodicidade a ser deﬁnida;

• Acompanhamento das testemunhas e prepostos;

• Sustentação oral nos tribunais;

• Acompanhamento dos processos judiciais e administrativos em
todas as instâncias;

Forma de Atuação
A assessoria contenciosa é realizada através de contato direto com o Cliente, desde o início da ação judicial ou administrativa, através da
realização de reuniões para coleta de dados e informações para a elaboração das peças processuais pertinentes.
Após a realização da audiência e apresentação de defesa são dados todos os acompanhamentos necessários até o trânsito em julgado
da ação judicial e o arquivamento dos procedimentos administrativos.

Responsabilidade
Social_
A viga mestra que sustenta a possibilidade de futuro
melhor para as gerações vindouras é a crença de que
ações positivas geram resultados promissores e de
que apenas desta forma é que pode o homem como
agente construtor de seu próprio destino assumir
responsavelmente aquilo que se deseja como
resultado para si e para seu próximo. É por acreditar
nisso que a Equipe Mendes & Bichara oferece a sua
parcela de contribuição na atuação “probono” ou em
parceria com entidades não governamentais.

Clique aqui para ver as
outras áreas de atuações

Recuperação
Judicial_
Uma medida tomada para evitar a falência de uma
empresa.
Com isso a empresa terá a oportunidade de
restabelecer seus passivos e recuperar sua atividade
no mercado, além de viabilizar o aumento de seus
lucros.
O escritório de advogados Mendes & Bichara, conta
com um time de especialistas em Recuperação
Judicial de empresas, com mais de 20 anos de
atuação no direito.

Clique aqui para ver as
outras áreas de atuações

Direito
Econômico_
Proteção contra os interesses das empresas quanto
aos atos de concorrência desleal, atos de
concentração e práticas comerciais abusivas, como
"dumping" e subsídios, promovendo a defesa junto
aos órgãos competentes, especialmente através dos
procedimentos administrativos cabíveis.

Clique aqui para ver as
outras áreas de atuações

Direito
Administrativo_
Atuação no processo licitatório (imprescindível para a
realização de obras e fornecimento de produtos e
serviços para a administração pública) inclusive nas
situações
de
dispensa
e
inexigibilidade,
apresentando recursos administrativos, analisando
todas as fases da licitação a ﬁm de apurar eventuais
nulidades. Prestação de consultoria em todas as
fases das diversas modalidades de licitação
(concorrência, concurso, tomada de preços, leilão,
convite, Pregão Presencial e Eletrônico). Assessoria
na criação de Unidade de Negócios Públicos nos
fornecedores.

Clique aqui para ver as
outras áreas de atuações

Direito
Tributário_
Análise preventiva dos procedimentos operacionais,
a ﬁm de detectar contingências ﬁscais, apuração e
recuperação de créditos tributários, planejamento
tributário, elaboração de regimes especiais,
consultas e demais orientações sobre questões
empresariais e pagamento de tributos. Aquisições,
incorporações e fusões de empresas; reorganizações
societárias e familiares - sucessão e planejamento
tributário. O escritório atua no contencioso
administrativo e judicial em todas as instâncias.

Clique aqui para ver as
outras áreas de atuações

Mercado
Mercado Financeiro e
Mercado de Capitais_
Atuação ética, rigor na busca pela excelência dos
serviços, visando a superação e a diminuição de
falhas, comprometimento interno e externo,
tolerância e exercício humanitário no desempenho
das
atividades,
assunção
do
sentido
de
responsabilidade social, são os valores cultivados
pela equipe Mendes & Bichara.
Consultoria jurídica para empresas nacionais e
estrangeiras em operações no Mercado Financeiro,
Mercado de Capitais, participação em Fundos de
Investimentos, Transferência Internacional de Reais,
Investimentos Diretos e na resolução de conﬂitos
junto aos órgãos do Sistema Financeiro Nacional.

Clique aqui para ver as
outras áreas de atuações

Direito
Bancário_
Estruturação de operações e produtos no mercado
ﬁnanceiro;
Atuação em processos de intervenção e liquidação
extrajudicial de instituições ﬁnanceiras; Assessoria
em processos de constituição, transferência de
controle e reorganização societária de instituições
ﬁnanceiras; Recuperação de Crédito junto as
instituições ﬁnanceiras.

Clique aqui para ver as
outras áreas de atuações

Direito
Societário_
Assessoria e consultoria de empresas nacionais e
estrangeiras que desejem instalar-se no país;
elaboração e alteração de contratos e/ou estatutos
sociais, bem como de outros atos societários,
incluindo lançamento de debêntures e os registros
necessários nas repartições competentes. O
escritório também mantém assessoria nas
negociações e transações, tais como incorporações,
fusões, cisões e "joint ventures", incluindo os serviços
de "due diligence" e regularização de investimentos
estrangeiros perante o Banco Central do Brasil.

Clique aqui para ver as
outras áreas de atuações
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