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APRESENTAÇÃO 

Fundado em 1982, AIRES BARRETO ADVOGADOS ASSOCIADOS iniciou suas 
atividades no Estado de São Paulo, contando com a experiência e o conhecimento 
jurídico do Professor Aires F. Barreto que, desde então, vem oferecendo aos seus 
clientes um serviço altamente qualificado. 

O escopo inicialmente estabelecido seguiu gerações e tomou corpo, abrindo 
espaço para um escritório conceitual, comprometido com a excelência na prestação 
de serviços, atendendo às demandas e necessidades de cada cliente, de forma 
personalizada e com extrema acuidade. 

O escritório volta-se principalmente à advocacia empresarial. Atua em litígios 
judiciais e extrajudiciais. Presta serviços de consultoria com foco nas áreas 
tributária, societária e cível. Em 2014, foi aberta filial na cidade do Rio Janeiro. 

Sua atuação é pautada pela agilidade e pelo conhecimento técnico especializado 
de seus profissionais, compromissados com um permanente aprimoramento, 
mantendo-se em constante contato com a academia. A titulação de seus membros, 
os livros e artigos publicados e a participação em congressos e seminários na 
condição de palestrantes são evidências dessa busca incessante pela atualização 
profissional. 

Por manter fidelidade aos seus objetivos, o escritório atende a um seleto grupo de 
clientes, líderes em diversos seguimentos economicamente relevantes, com ênfase 
nos setores financeiro, mineração, siderurgia, telecomunicação, construção civil, 
varejo, agronegócio e óleo e gás.
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 Founded in 1982, AIRES BARRETO ADVOGADOS ASSOCIADOS began offering legal services to 
clients the State of São Paulo through the extensive legal experience and expert knowledge 
of Professor Aires F. Barreto, who has continued to deliver high-quality services to clients 
since that time. 

The firm’s initial scope was passed down through the generations and molded and refined 
over time, paving the way for a high-minded firm committed to excellence in the delivery of 
legal services and to meeting the demands and needs of individual clients through 
personalized and capable legal representation. 

The firm is dedicated primarily to business law. We actively engage in judicial and 
extrajudicial disputes and proceedings. Our offices provide legal services in the tax, 
corporate and civil segments. In 2014, we opened an affiliate office in Rio Janeiro. 

The firm’s work is centered on delivering timely and expeditious legal services and founded 
on the specialized technical expertise of our associates and their steadfast commitment to 
maintaining the highest level of updated professional qualification through their 
continuous and active contact and interaction with the academic sphere. Indeed, the 
relentless quest of our members for professional enhancement is reflected in their notable 
academic honors and degrees, book and article publications, and prominent participation 
as speakers and lectures in various congresses and seminars. 

In faithfully executing its goals and objectives, the firm serves a select group of clients, all 
leading entities in important economic segments, particularly the financial, mining, steel, 
telecommunications, construction, retail, agribusiness, and oil and gas sectors.

INTRODUCTION
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ÁREAS DE ATUAÇÃO 

 • Direito Tributário 
 • Direito Tributário Internacional 
 • Direito Administrativo e Financeiro 
 • Direito Societário 
 • Direito Civil 
 • Direito Contratual 
 • Direito Imobiliário
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AREAS OF PRACTICE 

 • Tax Law 

 • International Tax Law 
 • Administrative and Financial Law 

 • Corporate Law 
 • Civil Law 

 • Contract Law 

 • Real Estate Law
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DIREITO TRIBUTÁRIO 
  
Esta área compreende as mais variadas questões no âmbito tributário, que 

envolvem pessoas físicas e jurídicas, nas esferas federal, estadual e municipal. As 

atividades desenvolvidas podem ser assim sumariadas: 

• Elaboração de pareceres e opiniões legais; 

• Consultoria jurídica na área tributária; 

• Atuação junto aos órgãos administrativos em procedimentos de consulta e 

obtenção de regimes especiais; 

• Condução de processos na esfera administrativa, compreendendo a elaboração 

de impugnações e recursos, bem como a realização de sustentações orais junto 

aos Tribunais administrativos; 

• Condução de processos judiciais, que abrange a defesa do cliente em sede de 

execução fiscal; a propositura de ações contra exigências fiscais, incluídas as de 

caráter preventivo; o ajuizamento de ações que tenham por escopo a restituição e 

a compensação de indébitos; e, ainda, a realização de sustentações orais junto 

aos Tribunais estaduais e federais, inclusive no Superior Tribunal de Justiça e no 

Supremo Tribunal Federal; 

• Revisão dos procedimentos, livros e documentos fiscais do cliente, no intuito de 

sanar irregularidades e identificar créditos passíveis de aproveitamento, bem 

como a revisão de operações estruturadas e seus respectivos riscos (compliance);  

• Avaliação de planejamentos sucessórios, com ênfase na perspectiva tributária; 

• Atuação, como amicus curiae em processos nos Tribunais Superiores; 

• Ajuizamento, em nome de associações de representatividade nacional, de Ações 

Declaratórias de Inconstitucionalidade e Ações de Descumprimento de Preceito 

Fundamental, bem como atuação em nome de entes públicos nos 

procedimentos em questão. 26



Tax Law 
  
The firm’s tax law unit engages in a variety of tax issues in connection with individual 

clients and legal entities alike at the federal, state, and municipal levels. Services provided 

include: 

• Preparing legal briefs and opinions; 

• Delivering legal consulting on tax issues; 

• Actively representing clients before administrative bodies, with a view to submitting 

motions and securing the obtainment of special tax regimes; 

• Conducting proceedings in the administrative sphere, including the preparation of 

challenges and appeals, in addition to the presentation of oral arguments before 

administrative Courts; 

• Conducting legal proceedings, specifically preparing client defense pleadings in tax 

enforcement cases; filing legal challenges to tax claims, including preventive motions 

and remedies; filing reimbursement and compensation claims in respect of excess or 

undue payment obligations; and, further, presenting legal arguments before the state 

and federal Courts, including the Brazilian Superior Court of Justice and the Brazilian 

Federal Supreme Court; 

• Reviewing client tax procedures, books, and documents, with a view to correcting 

irregularities and identifying available credits, in addition to reviewing structured 

transactions and their respective risks (compliance);  

• Evaluating successions plans, specifically from a tax perspective; 

• Participating as Amicus Curiae in proceedings before the High Courts; 

• Filing Declaratory Actions of Unconstitutionality and Actions of Non-Compliance with 

Fundamental Constitutional Principles on behalf of national associations, in addition to 

representing public entities in related proceedings.
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DIREITO TRIBUTARIO INTERNACIONAL 
  
Nesta área, são desenvolvidas atividades que envolvem a tributação internacional e 

o comércio exterior, tais como: 

• Análise de questões tributárias no âmbito internacional, envolvendo a legislação 

interna e tratados internacionais, bem como legislação estrangeira; 

• Elaboração e análise de contratos internacionais de importação e de exportação; 

• Análise de aspectos jurídicos e negociais do comércio exterior; 

• Avaliação de estruturas societárias no exterior, no que concerne a aspectos 

tributários, bem como constituição de empresas, no Brasil, para clientes 

estrangeiros; 

• Acompanhamento e realização dos procedimentos necessários à implementação 

de atividade no Brasil, para pessoa física ou jurídica estrangeira; 

• Acompanhamento e consecução dos procedimentos necessários à realização de 

investimentos no exterior; 

• Elaboração de defesas e recursos na esfera administrativa, especialmente quanto 

a acusações de prática de “dumping"; 

• Análise da regulamentação do comércio internacional e das normas 

administrativas de exportação.
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INTERNATIONAL TAX LAW 

  
This firm’s international tax law unit engages in activities related to international taxation 

and foreign trade issues. These include: 

• Analyzing international tax issues in connection with domestic law and international 

treaties, as well as the applicable foreign legislation; 

• Preparing and analyzing international import and export contracts; 

• Reviewing legal and business matters in connection with foreign trade; 

• Evaluating business organization structures abroad with respect to tax issues, in addition 

to establishing companies in Brazil for foreign clients; 

• Tracking and executing required procedures for launching and implementing business 

activities in Brazil for individual clients or legal entities based abroad; 

• Conducting and executing investment operations abroad; 

• Developing defense pleadings and appeals in the administrative sphere, in particular 

respect of dumping charges; 

• Examining international trade regulations and administrative export rules and norms.
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DIREITO ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO 
  
Nesta área de atuação, o escritório dedica-se à análise de todas as questões de 

Direito Público que não estão contempladas na área de Direito Tributário. Dentre as 

atividades desenvolvidas, destacam-se as seguintes: 

• Elaboração de pareceres e opiniões legais; 

• Elaboração de defesas e recursos na esfera administrativa, especialmente contra 

atos administrativos relativos a licitações, obras e serviços públicos; 

• Assessoria jurídica em contratos administrativos e participação em licitações, 

inclusive na obtenção dos documentos previamente exigidos; 

• Análise de atos contratuais-orçamentários como notas empenhos, 

procedimentos de liquidação e ordens de pagamento; 

• Assessoria em questões relativas ao pagamento de royalties nas áreas de 

petróleo e mineração; 

• Análise de contratos de partilha na área de petróleo; 

• Elaboração de defesas e recursos junto aos Tribunais de Contas; 

• Consultoria jurídica em geral, envolvendo a análise da constitucionalidade e da 

legalidade do ato administrativo.
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ADMINISTRATIVE AND FINANCIAL LAW 

The firm’s administrative and financial law unit is dedicated to analyzing all matters in 

connection with Public Law not encompassed under the tax law field. Some of the firm’s 

principal services in this area include: 

• Preparing legal briefs and opinions; 

• Preparing defense pleadings and appeals in the administrative sphere, in particular 

against administrative acts involving procurement procedures, public works, and other 

public services; 

• Providing legal consulting services on administrative contracts and participation in 

procurement procedures, including the obtainment of all previously required 

documentation; 

• Analyzing contractual-budgetary acts, such as statements of agreement, liquidation 

procedures, and payment orders; 

• Providing legal advice on issues relating to royalty payments in the petroleum and 

mining sectors; 

• Reviewing production sharing agreements in the oil sector; 

• Preparing defense pleadings and appeals for submission before the Audit Courts; 

• Providing legal consulting in general, including reviews of the constitutionality and 

legality of administrative acts.
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DIREITO SOCIETÁRIO 
  
Nesta área de atuação, o escritório exerce atividades relacionadas à estrutura das 

empresas, tendo por foco o interesse dos sócios e acionistas. São elas: 

• Análise de questões tributárias no âmbito societário; 

• Assessoria em operações de compra e venda de participações societárias; 

• Elaboração de acordos de acionistas; 

• Participação em assembleias e reuniões administrativas para a defesa dos 

interesses dos clientes; 

• Constituição, transformação e reestruturação de sociedades, que abrange a 

análise e elaboração de instrumentos de cisão, fusão, incorporação, alienação e 

aquisição de patrimônio societário; 

• Constituição e implementação de consórcios de empresas ou sociedades de 

propósito específico para a consecução de um objetivo comum; 

• Assessoria e elaboração de instrumentos de dissolução de sociedade; 

• Sucessão empresarial, constituição de “holdings” e outras formas de estruturação 

patrimonial.
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CORPORATE LAW 
  

The firm’s corporate law unit engages in matters relating to the organizational structure of 

companies, with particular emphasis on safeguarding the interests of partners and 

shareholders. Specifically, the corporate law unit’s services include:  

• Analyzing corporate tax issues; 

• Providing legal advice on share purchase and sale transactions; 

• Preparing shareholder agreements; 

• Participating in administrative assemblies and meetings to defend the interests of 

clients; 

• Actively supporting the constitution, conversion, and restructuring of companies, 

including the analysis and development of mergers, splits, incorporations, transfers, and 

equity share purchase instruments; 

• Assisting in establishment and implementation of business consortia or specific purpose 

enterprises, for the purpose of achieving a defined business purpose; 

• Providing legal advising services and preparing corporate dissolution documents; 

• Delivering services in connection with corporate successions, constitution of holdings, 

and other forms and types of corporate structuring mechanisms.
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DIREITO CIVIL 

Nesta área, o escritório atua em questões envolvendo direitos reais, de família e 

sucessões.  

As atividades desenvolvidas podem ser assim sintetizadas: 

• Assessoria e implementação de medidas objetivando o planejamento da 

sucessão, com ênfase em aspectos tributários e societários; 

• Análise de questões tributárias incorridas na partilha de bens; 

• Condução de inventários e arrolamentos; 

• Assessoria jurídica na compra e venda de bens imóveis e negócios análogos; 

• Condução de ações cíveis em geral, tais como indenizatórias, execuções, 

monitórias, ações paulianas e litígios decorrentes de quaisquer relações 

contratuais e procedimentos cautelares em geral. 

Planejamento Sucessório:  

• Aconselhamento na escolha do Regime Patrimonial de Bens e condução na 

formalização de constituição e desconstituição de Uniões Civis; 

• Aconselhamento e condução de ações de divórcio, declaratória ou dissolutória 

de União Estável.
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CIVIL LAW 
  
The firm’s civil law section engages in issues relating to real, family, and succession rights. 

The unit’s services include: 

• Providing legal consulting services and implementing measures related to succession 

planning, with an emphasis on tax and business matters; 

• Analyzing tax matters stemming from asset and property distribution procedures; 

• Executing estate inventories and property and asset statements; 

• Providing legal advice on the purchase and sale of fixed assets and related business 

transactions; 

• Conducting civil claims in general, such as compensation, enforcement, and defeasance 

actions, as well as handling disputes arising from contractual relationships of any 

nature, including injunctive and relief motions; 

Succession Planning: 

• Advising on the selection of Property Systems and formal constitution and termination of 

Civil Unions; 

• Providing advice on and representation in divorce and declaration or dissolution of 

Common-Law Marriages proceedings.
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DIREITO CONTRATUAL 

Nesta área de atuação, o escritório dedica-se à prestação de serviços de consultoria 

e assessoria judicial e extrajudicial. As atividades desenvolvidas são as seguintes:  

• Análise e elaboração de contratos em geral, como, por exemplo, contratos 

financeiros, de seguros, de garantia, de licença de uso (franquia), de prestação de 

serviços, de compra e venda, de doação, entre outros; 

• Aspectos contratuais e implicações no comércio exterior; 

• Atuação preventiva de conflitos entre fornecedores e consumidores de produtos 

e serviços; 

• Atuação em litígios judiciais e extrajudiciais decorrentes de relações contratuais, 

incluindo a elaboração de notificações extrajudiciais; 

• Assessoria Jurídica em Conciliações processuais ou pré-processuais, bem como 

atuação como mediadores visando à solução de conflitos entres as partes.
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CONTRACT LAW 
  
The firm’s contract law unit is dedicated to providing judicial and extrajudicial consulting 

and advising services. Activities include:  

• Analyzing and preparing contracts in general, such as financial, insurance, guarantee, 

licensing (franchising), service provision, sale and purchase, donation, and other 

agreements and contracts; 

• Advising on pertinent contractual aspects and business implications; 

• Providing legal assistance services aimed at preventing conflicts between product and 

services suppliers and consumers; 

• Actively participating in judicial and extrajudicial disputes stemming from contractual 

relationships, including drafting of extrajudicial notifications; 

• Delivering legal advice on procedural and pre-procedural Reconciliation proceedings, as 

well as dispute settlement mediation services between parties.
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DIREITO IMOBILIÁRIO 

Nesta área, são desenvolvidas atividades que envolvem a Consultoria imobiliária e 

registral, tais como: 

• Assessoria a pessoas físicas e jurídicas na consecução de negócios imobiliários, 

elaboração de contratos de compra e venda, cessão de direitos, incorporações e 

loteamentos imobiliários; 

• Análise de documentos para aquisição de imóveis (certidões, matrículas e 

contratos); 

• Assessoria nos processos de desmembramento e unificação de imóveis; 

• Assessoria na aquisição de imóveis localizados em áreas de ocupação e de 

aforamento em terrenos da marinha.
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REAL ESTATE LAW 

The firm’s real-estate law unit provides a range real-estate consulting and registration 

services, including: 

• Legal advice to individual clients and legal entities on the execution of real-estate 

transactions, preparation of purchase and sale agreements, assignment of rights, and 

real-estate development and subdivision operations; 

• Analysis of real-estate purchase documents (certificates, registrations, and contracts); 

• Legal advising on real-estate division and consolidation transactions; 

• Legal advising on real-estate purchases in settlement and lease areas on Navy lands.
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Contato 

São Paulo 
Avenida Paulista 1765, 6º andar 
São Paulo, SP  Cep: 01311-930 
Brasil 
Tel: +55 11 2182-2600 
Email: advocacia@airesbarreto.adv.br 

Rio de Janeiro 
Rua Santa Luzia 651, 14º andar 
Rio de Janeiro, RJ  Cep: 20021-903 
Brasil 
Tel: +55 21 3553-1441 
Email: advocacia@airesbarreto.adv.br
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Contact Us 

São Paulo 
Avenida Paulista 1765, 6th floor 
São Paulo, SP  Zip Code: 01311-930 
Brazil 
Phone:+55 11 2182-2600 
Email: advocacia@airesbarreto.adv.br 

Rio de Janeiro 
Rua Santa Luzia 651, 14th floor 
Rio de Janeiro, RJ  Zip Code: 20021-903 
Brazil 
Phone: +55 21 3553-1441 
Email: advocacia@airesbarreto.adv.br
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