


Advogar é a mais lúdica  

demonstração de amor ao direito.

Wander Barbosa‘‘ ‘‘



O Wander Barbosa Advogados é um escritório com administra-
ção moderna e dinâmica, que atua com foco na busca da plena 
excelência na qualidade de prestação de serviços, apresentando-
-se ao mercado como uma respeitada e admirada banca de pro-
fissionais jurídicos.

A união entre instrumentos eficazes que trazem força substancial 
aos fatos apresentados associados à experiência, sagacidade e ha-
bilidade dos profissionais capacitados do escritório, trazem como 
resultado estratégias processuais inteligentes, inéditas e reconhe-
cidas no mercado como vencedoras.

QUEM SOMOS



“A Celeridade, assim como as leis,  
é conditio sine qua non para que a  
justiça impere”

Wander Barbosa 
‘‘ ‘‘



1. ATENDIMENTO PERSONALIZADO 

O escritório conta com profissionais altamente capacitados, mui-
tos deles professores e palestrantes, que são focados em prover 
diretrizes jurídicas de qualidade, a fim de alcançar expressivos re-
sultados positivos.  Almejamos ser referencial em termos de exce-
lência na atuação de nossos profissionais, consolidando a notorie-
dade moderna que o escritório possui junto aos seus clientes, de 
modo ético, inovador e eficiente.

2. LEALDADE E CONFIANÇA

Somos comprometidos com a confiança e, acima de tudo, com 
a manutenção de nossos clientes que constantemente recebem 
atualizações e entendem o que está acontecendo em suas ações e 
quais os próximos passos. A intenção é que o alto padrão se reflita 
tanto nos serviços prestados, quanto na satisfação dos envolvidos.

DIFERENCIAIS



Acredite! Por mais nuvioso que o 
cenário possa parecer, por vezes, 
esse é o caminho para alcançar o 
triunfo.

Wander Barbosa

‘‘ ‘‘



DIREITO EMPRESARIAL

  • RECUPERAÇÃO JUDICIAL
Relevante e eficaz instrumento jurídico para permitir a empresa sua reestruturação e manuten-
ção integral de suas atividades, primando por sua importância social e econômica. O Escritório  
Wander Barbosa Advogados conta com profissionais experientes e capacitados para preparar, 
iniciar e conduzir todo o processo de Recuperação Judicial, incluindo, se necessário, a condução 
da Assembleia Geral de Credores com aprovação e cumprimento do Plano de Recuperação 
Judicial.

  • DIREITO CONTRATUAL
Os contratos firmados pela empresa possuem relevante importância no sucesso da ativida-
de, mostrando-se imprescindível sua submissão ao exame por advogado que detenha amplo  
conhecimento empírico e técnico, capaz de formular e adequar instrumentos que estejam ali-
nhados com os interesses do empresário e da empresa. 

• FRANQUIAS 
Dentre as soluções ofertadas, destacamos atuação do escritório Wander Barbosa Advogados 
na estruturação de franquias, a organização societária do franqueador ou do franqueado e a 
elaboração e gestão jurídica dos contratos, bem como a consultoria tributária e na estruturação 
do fundo de publicidade, elaboração e gestão da Circular de Oferta de Franquias, proteção da 
propriedade intelectual e imaterial com atuações extrajudiciais, judiciais ou em Juízo Arbitral.  

• SOCIETÁRIO 
Estruturação e planejamento societário da empresa, com assessoria jurídica em sua constituição, 
incorporações, cisões, fusões e aquisições de empresas e “joint ventures”, além da elaboração 
de pareceres e apontamento técnico jurídico prévio a conclusão de negócios envolvendo em-
presas.  O escritório Wander Barbosa Advogados, conta com profissionais experimentados na 
realização de acordos de acionistas e/ou quotistas, e Orientação e auditoria legal (due diligence) 
para a aquisição de participações societárias e de compra e venda de ativos. 

ÁREAS DE ATUAÇÃO
• RECUPERAÇÃO DE ATIVOS
Por meio de eficientes instrumentos legais, somadas à vasta experiência do Escritório Wan-
der Barbosa Advogados no recebimento de créditos em atraso, contribuímos de forma sig-
nificativa na liquidez dos títulos de crédito  pertencentes aos nossos clientes. 

• TRIBUTÁRIO
Defesas e recursos em processos administrativos, além da propositura de ações judiciais com 
vistas ao questionamento e exigência de tributos cobrados nas esferas municipal, estadual, 
federal e previdenciária. Propositura de instrumentos significativamente eficientes habeis a 
afastar excessos ou abuso de autoridade praticada por agentes de fiscalização, bem como, a 
anulação de multas e punições eventualmente arbitradas.  Acompanhamento e supervisão 
nos procedimentos fiscalizatórios e levantamento das contingências tributárias em operações 
societárias, bem como em operações financeiras em geral e na elaboração de planejamentos 
tributários.
• TRABALHISTA
Além da consultoria trabalhista preventiva, Wander Barbosa Advogados promove aconselhamen-
to e representação para empresas/empregadores. Atuação junto à Delegacia Regional do Trabalho 
e Ministério Público do Trabalho e em procedimento de Auditoria legal trabalhista. Elaboração,  
revisão e extinção do contrato de trabalho, representação em acordos coletivos e atuação 
em todas as instâncias judiciais. 

• CONSUMIDOR
Em âmbito contencioso, o escritório conta com um corpo jurídico altamente preparado e  
qualificado para a elaboração dos mais diversos tipos de medidas, visando resguardar am-
plamente o direito do fornecedor de produtos e serviços em assuntos ligados a relações 
de consumo, nos mais diferentes ramos de negócio e em todo território nacional , junto ao 
PROCON, Agências reguladores e judicialmente. 



• DIREITO PENAL ECONÔMICO
Por meio de advogados experientes e renomados, o escritório Wander Barbosa Advogados  
entrega aos seus clientes, eficientes, combativas e completas defesas em procedimentos  de  
natureza criminal que versam sobre acusações decorrentes de crimes contra a ordem tributária,  
crimes falimentares, corrupção e lavagem de dinheiro, contra a administração pública e todos 
aqueles que digam respeito a ofensas à honra e especialmente, aos sujeitos ao rito do Tribunal 
do
Juri.

• CONTENCIOSO CÍVEL
Atuação em procedimentos Judiciais e em Tribunais arbitrais que versem sobre questões  
reguladas pelo Código Civil Brasileiro. Efetiva consultoria preventiva com foco na prevenção de 
litígios, com apresentação de soluções extrajudiciais eficazes como instrumento pacificador. Se 
inevitável a judicialização do conflito, o escritório Wander Barbosa Advogados conta um respei-
tado arsenal técnico jurídico capaz de manter o cliente em condições de maior probabilidade 
de sucesso em suas demandas.

DIREITO DE FAMÍLIA

Wander Barbosa Advogados atua nas áreas de Direito de Família e Direito das Sucessões, em  
demandas consensuais e litigiosas, atendendo a pessoas físicas nas questões relativas ao casa-
mento, ao pacto antenupcial, à orientação sobre regime de bens (inclusive nos casos de alte-
ração de regime), à união estável (pacto de convivência), à separação, ao divórcio, à guarda de 
filhos, a alimentos, a visitas e a alvarás. 

Além disso, Wander Barbosa Advogados assessora seus clientes em planejamento sucessório 
familiar e empresarial, na elaboração de testamentos, instrumentos de doação, de acordo entre 
herdeiros, inventário, arrolamento, partilha de bens e demais instrumentos que atendam aos 
interesses e às necessidades dos seus clientes, incluindo a constituição e gestão de Holding’s pa-
trimoniais.

O Sucesso de uma empresa se faz 
com um bom administrador, um bom 
contador e um excelente advogado.

Wander Barbosa
‘‘ ‘‘



Rua Senador Feijó, nº 30, Conj. 807 – Centro  
São Paulo – SP – CEP: 01006-000 

(11)3589-2990

(11) 9.9867-0108 

contato@wrbarbosa.com.br

www.facebook.com/wrbarbosadv

www.linkedin.com/in/wrbarbosadv

www.twitter.com/wrbarbosadv

www.wrbarbosa.com.br

CONTATOS



Extenso conhecimento e diversos títulos  
são pré-requisitos a qualquer profissional  
do direito. 
Para a formação de um excelente  
advogado, é preciso muito mais que isso.

Wander Barbosa

‘‘ ‘‘


