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“GUEDES PINTO REPRESENTA A UNIÃO DE 

PROFISSIONAIS DE LARGA EXPERIÊNCIA NA 

ATUAÇÃO DO DIREITO”

Com mais de 35 anos de atuação, o escritório Guedes Pinto Advogados repre-
senta a conjugação de profissionais de larga experiência e de formação de ex-
celência.

A atuação profissional dessa firma diferencia-se das demais na medida em que 
oferece prestação de suporte jurídico full service, de forma completa e abran-
gente, com foco na prevenção e no planejamento da atitude legal do cliente 
perante o Estado, fornecedores, clientes e demais parceiros de negócios.

O Guedes Pinto Advogados oferece parceria constante, com um planejamento 
jurídico pró-ativo. Para tanto, toma a iniciativa de obter do Judiciário a efetiva 
tutela dos interesses do cliente, cercando-se dos relatórios pertinentes, e infor-
mando-o das constantes alterações legislativas pelas quais passa o país, com a 
disponibilização, ainda, do serviço de consultoria imediata à diretoria e subordi-
nados diretos acerca dos assuntos rotineiros de repercussão judicial.

INSTITUCIONAL
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A Filosofia profissional do escritório Guedes Pinto Advogados está centrada em 
sua atuação com perfil dinâmico, transparente, ágil e que oferece a seus clien-
tes soluções específicas e duradouras, com uma advocacia de resultado. Dessa 
forma, o escritório conta com uma equipe de especialistas experientes, atentos 
ao comportamento ético e qualificado, comprometidos com a instituição, seus 
valores e seus clientes.

Ética, credibilidade e conhecimento são os pilares do reconhecimento do tra-
balho desempenhado pelos profissionais do Guedes Pinto Advogados, sempre 
com foco na valorização dos seus clientes, que depositam nas ações do escritó-
rio uma relação de confiança.

filosofia

‘’PERFIL DINÂMICO, TRANSPARENTE, ÁGIL

E QUE OFERECE AOS SEUS CLIENTES

 SOLUÇÕES ESPECÍFICAS E DURADOURAS”
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Trabalhista Patronal

Consultoria voltada para redução de demandas trabalhistas com 
adoção de procedimentos preventivos eficazes permitindo que a em-
presa realize a gestão de seus recursos humanos com mais seguran-
ça e controle de risco. O Guedes Pinto oferece advocacia contenciosa 
de alto nível com realização de audiências, elaboração de defesas 
e recursos, especialmente na área de prestação de serviço, na qual 
possui larga experiência e conhecimento diferenciado do setor, assim 
como sustentação oral em Tribunais com excelentes resultados.

Trabalhista Coletiva

Consultoria sindical para estruturação, organização e gestão de sin-
dicatos, atendimento e consultoria voltados a associados, ações co-
letivas na defesa dos interesses das empresas sindicalizadas, partici-
pação ativa em negociações coletivas, dissídios coletivos, elaboração 
de propostas, realização de assembleias e formulação de acordos e 
convenções coletivas em Sindicatos de vários estados brasileiros em 
diversos ramos de atividade.

Gestão de encargos trabalhistas

Na gestão de encargos trabalhistas, o Guedes Pinto Advogados 
destaca-se por sua reconhecida consultoria preventiva, incluindo a 
elaboração de contratos de trabalho direcionados às especificida-
des de seus clientes. A fim de evitar passivos, o escritório busca 
orientar os empresários, desde a contratação segura de seus fun-
cionários, a execução dos contratos de natureza trabalhista e sua 
rotina, até as rescisões.

TRABALHISTA

Sua consultoria técnico-jurídica, moderna e avançada, possibilita o 
crescimento sustentável de seus clientes, uma vez que evita a ob-
tenção de acordos desnecessários e a imposição de condenações 
desproporcionais, que, por sua vez, refletirão decisivamente no fu-
turo da empresa.

O escritório atua diretamente perante as Delegacias Regionais do 
Trabalho. No contencioso, abrange as instâncias do Poder Judiciário 
Trabalhista, inclusive o Tribunal Superior do Trabalho e o Supremo 
Tribunal Federal.

Referência nacional na confecção das convenções coletivas de tra-
balho dos setores econômicos em que presta consultoria, é o prin-
cipal e direto negociador com os sindicatos e federações laborais, 
com atuação também nos dissídios coletivos perante os tribunais 
competentes.

Advocacia in company

Dentro do escopo de parceria constante e planejamento pró-ativo, o 
Guedes Pinto também oferece aos grupos empresariais o assesso-
ramento in company, com o jurídico internalizado na empresa apoia-
do pela estrutura global de seus departamentos especializados em 
sua sede com todos os advogados do escritório à disposição da ad-
ministração, realizando a gestão do contencioso com uma consulto-
ria ágil e eficiente.

 

ÁREAS DE ATUAÇÃO
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Consultoria tributária

Consultoria voltada ao planejamento tributário com foco no melhor 
aproveitamento das alternativas e recursos disponíveis na legislação, 
a partir da análise de situações específicas, orientação e prevenção, 
emissão de pareceres jurídicos, recuperação de créditos tributário 
via restituição e compensação, regularização de pendências fiscais 
e renovações de Certidões Negativas de Débito – CND, acompanha-
mento de processos administrativos e judiciais, propositura de ações 
visando a não incidência ou a diminuição da carga tributária.

Gestão tributária

Um dos principais fatores que sobrecarrega o orçamento de uma 
empresa são os encargos tributários. Gerir essas despesas torna-se 
um desafio dos mais difíceis, o que leva, indubitavelmente, à neces-
sidade de preparo profissional específico, sobretudo em um cenário 
de intensa dinâmica tributária, com a edição constante de leis, de-
cretos, resoluções e atos normativos que dificultam a correta inter-
pretação e o acompanhamento cauteloso por parte das sociedades 
empresariais.

No Direito Tributário, o Guedes Pinto Advogados possui destacada 
atuação nos diversos níveis e áreas, entre os quais se destaca:

Orientação tributária preventiva, composta por pareceres técnico-ju-
rídicos a respeito de modalidades de tributos, com orientações acer-
ca da melhor forma de proceder perante o Fisco;

Planejamento Tributário, a partir de minucioso trabalho perante seus 
clientes, com a preparação de estudos preventivos, com soluções 
fiscais e tributárias. Os contribuintes têm o direito de estruturar seus 
negócios da maneira que melhor lhes convenha, com a diminuição 
dos custos – inclusive os tributários – de seus empreendimentos. Se 
a forma eleita é jurídica e lícita, a Fazenda Pública deve respeitá-la;

DIREITO PÚBLICO

Contencioso, que se opera na esfera administrativa e judicial. Com a 
globalização e massificação da economia, tornou-se questão de so-
brevivência empresarial a correta discussão da obrigação tributária e 
a defesa dos empresários perante o Estado.

Contratos e Licitações

Ampla consultoria na área de contratos administrativos: analise e 
impugnação de editais licitatórios, acompanhamento pessoal de 
licitações, analise de contratos administrativos, requerimentos de 
repactuações, ofícios, representações e denúncias junto aos Conse-
lhos de Classe, Sindicatos e órgãos públicos voltados à conquista e à 
manutenção de contratos administrativos; representações e denún-
cias junto aos Tribunais de Contas visando, inclusive, a concessão de 
medidas cautelares, ações judiciais visando à habilitação e à classifi-
cação em certames, bem como repactuações.

Concorrência

Representação e defesa junto ao Conselho Administrativo de Defe-
sa Econômica (CADE), medidas preventivas, combate à concorrência 
desleal e dumping. Implantação e acompanhamento do compliance 
concorrencial.

Ambiental

Consultoria ambiental, processos de auditoria ambiental e de certifi-
cação, licenciamento ambiental, participação em estudos de impacto 
ambientais e relatórios, defesas administrativas e jurídicas.

ÁREAS DE ATUAÇÃO
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Empresarial e Civil

Consultoria preventiva especializada nas diversas áreas de Direito 
Civil, focada, sobretudo, nas necessidades das sociedades empresá-
rias, mediante análise e elaboração de contratos e pareceres. Atua-
ção significativa em assuntos consumeristas e na prestação de ser-
viços em geral, participando de negociações contratuais e gestão de 
conflitos de interesse entre empresa-cliente e empresa-fornecedor. 
Ajuizamento de ações, apresentação de contestações e acompanha-
mento até as últimas instâncias.

No Direito Empresarial, constituição, incorporação, fusão, cisão e trans-
formação de sociedades empresárias; alteração societária; dissoluções; 
planos de pedido de recuperação extrajudicial, judicial e falência; habi-
litação de créditos em processos de recuperação judicial, extrajudicial 
e falência; due diligence; planos voltados à proteção efetiva do acervo 
patrimonial da pessoa jurídica e seus sócios; Direito Autoral, marcas e 
patentes; instalação e monitoramento de governança corporativa.

Direito Comercial

Contratos comerciais, leasing, títulos de créditos, comércio exterior; 
análise de demonstrações contábeis, marcas e patentes.

Direito Societário

Sociedades por quotas de responsabilidade limitada, sociedades anô-
nimas, cooperativas e financeiras, franquias e governança corporativa.

Recuperação de Ativos Recebíveis

O Guedes Pinto Advogados presta seus serviços de advocacia na 
recuperação de crédito, sempre buscando o assessoramento dos 
clientes na adoção de procedimentos que reduzam custos e deman-

DIREITO PRIVADO
E EMPRESARIAL

das judiciais. Para tanto o escritório utiliza-se de inovadores concei-
tos tecnológicos, legislativos, doutrinários e jurisprudenciais.

1. Tecnologia de software de controle de acompanhamento e histó-
rico do cliente inadimplente;

2. Sistema de localização patrimonial de garantias ofertadas ao con-
trato e de penhora;

3. Sistema de localização de devedor de endereço incerto;

4. Eficaz sistema de procedimento de notificação, via postal, telefô-
nico e pessoal;

5. Procedimentos judiciais de execuções, ações, medidas cautelares, 
liminares em tutelas antecipatórias, recursos e providências afins.

Dessa forma, busca-se atuação eficaz no instituto da recuperação 
dos ativos, de forma a proporcionar segurança e celeridade ao cliente.

Recuperação de empresas

O escritório Guedes Pinto Advogados está amplamente preparado 
para atender empresas com dificuldades financeiras. Seu sócio funda-
dor lecionou por mais de 15 anos, na cátedra de Direito Empresarial, as 
disciplinas de falências, recuperação de empresas e direito societário. 

Sua imagem é refletida pela filosofia institucional, por seus profis-
sionais e clientes. Especialistas extremamente qualificados em to-
das as áreas da advocacia empresarial, empregam uma política de 
atendimento individualizado e preparada para as atuais posturas de 
mercado de seus clientes.

Ao longo de sua história de sucesso, conquistou notoriedade jurídi-
ca, sendo que suas peças processuais, refletidas em sua filosofia de 
trabalho, são reconhecidas tanto na esfera pública quanto privada.

ÁREAS DE ATUAÇÃO
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Imobiliária

Hipotecas, dação de imóvel em pagamento, cobranças, convenções 
condominiais, deliberações e assembleias, multas, responsabilidade 
civil do condomínio, despeio, benfeitorias, garantias locatícias, prefe-
rências, revisionais de aluguel e renovatórias de locação.

Proteção de dados e compliance digital

Adequação dos procedimentos de tratamento de dados pessoais, 
das políticas de segurança de informação e do Código de Conduta 
da empresa aos padrões demandados pela Lei Geral de Proteção de 
Dados (Lei n. 13.709/2018), que impõe a adoção de programa de 
compliance, em interlocução com gestores e o setor de tecnologia.

Internacional

Análise e elaboração de contratos, consultoria em negócios inter-
nacionais, assessoria e contencioso em direito internacional privado.
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Criminal

Acompanhamento de inquéritos policiais e investigações prelimina-
res, defesas em ações penais relativas a crimes das mais diversas 
espécies (destacados os crimes de colarinho branco, como os crimes 
tributários, contra a Administração Pública, de responsabilidade de 
agentes públicos, de licitações, de lavagem de dinheiro, eleitorais e 
afins), além de elaboração de pareceres, da atuação perante Tribu-
nais de Justiça, Regionais e Superiores (com defesa em ações origi-
nárias, impetração de Habeas Corpus, entrega de memoriais e reali-
zação de sustentação oral) e da atuação no Tribunal do Júri.

Criminal Compliance

Formulação, no âmbito empresarial, de programas efetivos de inte-
gridade e de Código de Conduta, na forma da Lei Anticorrupção e 
das normas da Corregedoria-Geral da União, a partir do conheci-
mento profundo das peculiaridades da empresa, com elaboração de 
matriz de risco, execução de treinamento de todos os funcionários e 
posterior acompanhamento constante do desenvolvimento do pro-
grama de compliance implantado.

DIREITO PENAL E 
PROCESSUAL PENAL

Investigação defensiva

Realização de investigação defensiva, na forma do Provimento n. 
188/2018 da Ordem dos Advogados do Brasil, com o propósito de 
colher evidências a serem apresentadas em investigações criminais 
e ações penais de diversas espécies, por meio das mais modernas 
técnicas contábeis, de tecnologia da informação e periciais, além da 
identificação e oitiva de testemunhas e informantes.

Negociações penais

Participação e orientação de investigados e acusados em relação às 
soluções negociadas no processo penal e em áreas afins, que vão 
desde a transação até a colaboração premiada, com atuação tam-
bém em acordos de leniência e outros acordos penais. 

ÁREAS DE ATUAÇÃO



ALUÍSIO GUEDES PINTO
SÓCIO-FUNDADOR

“O DEVIDO PROCESSO LEGAL E A OBEDIÊNCIA ÀS NORMAS 

ESTABELECIDAS SÃO PREMISSAS INEGOCIÁVEIS PERANTE 

QUALQUER PODER CONSTITUÍDO.”  

(ALUÍSIO GUEDES PINTO)

Advogado militante, com mais de trinta e cinco anos de experiência nas 
áreas do Direito Empresarial, Comercial, Societário, Cível, Trabalhista, 
Tributário, Administrativo, Penal e Constitucional. Especialista em Direito 
Comercial e MBA em Gestão Tributária, além de Professor da cadeira de 
Direito Comercial nas áreas de direito societário e falimentar. Especialista 
em Direito Penal e Processual Penal pela Academia Brasileira de Direito 
Constitucional (ABDConst). É sócio-fundador do Instituto Carbono Bra-
sil de Desenvolvimento Científico e Tecnológico, ex-diretor do Sistema 
financeiro do Estado de Santa Catarina e Ex-Presidente do Conselho 
Municipal de Contribuintes de Florianópolis/SC. Membro do Órgão Di-
retivo da Associação Nacional dos Advogados do Setor de Serviços e 
Membro Eletivo do Fórum Nacional dos Advogados dos Advogado do 
Setor de Serviços.
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Lidar com as mudanças e diferentes desafios do mercado econômico, 
especialmente direcionado ao setor empresarial, requer do advogado 
um conhecimento técnico abrangente e constante aperfeiçoamento.

Baseados nesta filosofia, os profissionais – entre advogados, paralegais 
e outros colaboradores – atuantes no escritório Guedes Pinto buscam 
permanente atualização, à procura da excelência de qualidade técnico-
-jurídica. Desta forma, o investimento em conhecimentos avançados e 
na constante reciclagem profissional são peças fundamentais para que 
os advogados alcancem os resultados e a satisfação dos clientes.

Além disso, os advogados do escritório reconhecem a relevância, em 
sua atividade, tanto da boa técnica jurídica quanto da formação aca-
dêmica e, em razão disso, valorizam o aperfeiçoamento acadêmico e 
dão ênfase à produção de conteúdo técnico em artigos especializados, 
revistas e livros.

Para mais informações sobre a equipe do Guedes Pinto Advogados, 
acesse guedespinto.adv.br/equipe
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EQUIPE

“APERFEIÇOAMENTO E ATUALIZAÇÃO 

CONSTANTE EM PROL DA EXCELÊNCIA DA 

QUALIDADE TÉCNICO JURÍDICA”
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O Guedes Pinto dispõe de sede própria com excelente localização no centro de 
Florianópolis, em uma casa ampla e perfeitamente estruturada. Aliando o clás-
sico ao contemporâneo, a sede possui equipamentos, softwares e hardwares de 
última geração, sistemas de controles de processos judiciais e rápida execução 
de relatórios elaborados exclusivamente para o Guedes Pinto Advogados.

O website do Guedes Pinto Advogados busca não apenas a divulgação dos 
serviços jurídicos prestados e de escritos produzidos pelos advogados do es-
critório. Disponível nas versões mobile e desktop, conta com interface acessível 
e de fácil navegação, viabilizando aos clientes acesso a relatórios de processos 
administrativos ou judiciais em que figuram como parte, através de login (nome 
do usuário) e senha, fornecidos individual e exclusivamente. Além de ser uma 
ferramenta útil à informação dos clientes sobre as demandas de seus interesses, 
o website do Guedes Pinto Advogados é atualizado em tempo real pelos profis-
sionais do escritório, sinalizando comprometimento e transparência.

ESTRUTURA

“SEDE PRÓPRIA COM SISTEMAS DE 

CONTROLES JUDICIAIS E ELABORAÇÃO DE 

RELATÓRIOS DE ÚLTIMO GERAÇÃO”



ESCRITÓRIO FLORIANÓPOLIS

Rua Lacerda Coutinho, n° 99
Centro - Florianópolis/SC
CEP 88015-030
Telefone: (48) 3027-3200

ESCRITÓRIO CURITIBA

Avenida Vicente Machado, n° 320, Sala 302 
Centro - Curitiba/PR
CEP 80420-010
Telefone: (41) 3044-4353

guedespinto.adv.br

advocacia@guedespinto.adv.br

Siga-nos nas redes sociais


