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O escritório MAAC 
 
1. Apresentação. 

 

O escritório de advocacia MANUEL ALBUQUERQUE ADVOCACIA E CONSULTORIA - MAAC foi 

fundado em 2006 e consolidou-se na capital baiana como escritório de notória qualidade 

técnica e eficiência. Desde a fundação pelo Dr. Manuel Albuquerque obtivemos vitórias 

relevantes em âmbito judicial e assessoramento dos nossos clientes em seus contratos, 

projetos e empreendimentos. 

 

O MAAC conta com estrutura física e operacional no moderno centro empresarial Salvador 

Trade Center, na Av. Tancredo Neves, na cidade de Salvador-BA. A junção de estrutura 

moderna com a equipe qualificada produz o serviço de excelência que consagrou nosso 

escritório. 

 

Toda a atividade é supervisionada pelo Dr. Manuel Albuquerque, advogado militante inscrito 

na Ordem dos Advogados do Brasil - Seção Bahia desde 2006 e com larga experiência na 

atuação judicial de conflitos, realização de negociações complexas e desenvolvimentos de 

negócios e contratos. Se graduou em Direito na Universidade Salvador - UNIFACS, cursou 

especialização em Direito do Estado pelo JUSPODIVM e Mestrado em Direito Público pela 

Universidade Federal da Bahia - UFBA.  

 

Foi também Comissário da Ordem dos Advogados do Brasil – OAB-Seção Bahia para assuntos 

de Direitos e Prerrogativas dos advogados e atualmente é membro do Instituto Rômulo 

Almeida de Altos Estudos – IRAE, da Associação Baiana de Advogados Trabalhistas - ABAT e 

da organização MENSA BRASIL.  

 

Nossa missão é atender de modo personalizado e com excelência técnica, sempre com o 

objetivo de proteger nossos clientes de prejuízos, defender os seus direitos e fornecer 

segurança jurídica para seus negócios e atividades. E nossa advocacia é orientada pelos 

valores da ética acima de tudo, transparência, responsabilidade, qualidade técnica e 

personalização dos serviços. 

 

Conheça mais sobre o escritório no site www.maac.adv.br! 

http://www.maac.adv.br!


 

 
 
 

2. Nossa proposta na advocacia. 

 

Nossa maior satisfação na advocacia é poder analisar a situação judicial ou extrajudicial dos 

nossos clientes e desenvolver uma solução personalizada que resolva o problema e ao mesmo 

tempo esteja alinhada com a estratégia comercial e/ou interesses particulares. 

 

Qualquer empreendimento que busque crescimento necessita obrigatoriamente estar 

contratualmente protegido em suas relações empresariais e possuir assistência adequada em 

situações que adentram pelo âmbito da justiça brasileira. 

 

Preventivamente buscamos formatar e revisar contratos de modo que nossos clientes estejam 

plenamente resguardados nas suas relações com fornecedores, parceiros, consumidores e 

colaboradores. Buscamos também participar de reuniões e negociações que envolvam nossos 

clientes, bem como fornecer informações jurídicas exatas para seus negócios e projetos, 

sempre com o objetivo de resguardá-los em todos os aspectos. 

 

Em situações de conflito judicial buscamos defender, com todos os instrumentos legais e até 

a última instância, os direitos e interesses dos nossos clientes, seja quando são processados, 

seja quando necessitam ir ao judiciário buscar a efetivação de um direito legal, a cobrança de 

um valor monetário ou o cumprimento de um contrato. 

 

Trabalhamos considerando não só os aspectos puramente jurídicos, mas também uma visão 

multidisciplinar das situações.  

 

Sempre nos pautamos na abordagem técnica do direito, analisando os impactos operacionais, 

econômicos e interesses estratégicos dos nossos clientes, fornecendo segurança jurídica para 

os objetivos pretendidos por eles. 

 

3. Nosso propósito. 

 

O MAAC é um escritório de advocacia com perfil bem definido. Possuímos fortes convicções 

acerca da defesa dos negócios, da liberdade e dos direitos individuais.  

 



 

 
 
 

O MAAC entende o empreendedorismo, tanto empresarial como o social, como fator 

fundamental para o progresso do país, seja um pequeno negócio, seja um grande 

empreendimento ou seja uma associação civil defendendo direitos coletivos.  

 

Acreditamos que a liberdade de empreender agrega ao país geração de empregos, inovação 

tecnológica, atendimento e satisfação das necessidades da sociedade, dentre inúmeros outros 

benefícios, motivos pelos quais defendemos convictamente isto. Somos defensores árduos da 

possibilidade de os indivíduos poderem desenvolver seus negócios e projetos com segurança 

jurídica, sem prejuízos decorrentes de processos indevidos e com a garantia de efetivação 

judicial ou extrajudicial dos seus direitos e contratos. 

 

Para cumprir esse propósito o MAAC acredita na advocacia realizada com ética 

primordialmente, transparência na relação com os clientes e responsabilidade na condução do 

serviço realizado. Buscamos sempre fornecer aos nossos clientes o serviço amparado na mais 

avançada técnica jurídica e garantir os melhores meios de segurança para suas atividades. 

 

Produzimos soluções jurídicas personalizadas, atendendo especificamente às necessidades 

dos nossos clientes e os seus interesses estratégicos. Esta linha de atuação deriva 

diretamente do perfil do nosso diretor fundador, profissional que dirige sua atuação para 

casos complexos e desafiadores.  

 

Por todos estes motivos que o MAAC ganhou notoriedade como escritório de excelência na 

assessoria jurídica e atuação judicial. 

 

4. Áreas de atuação e serviços. 

 

ATUAÇÃO JUDICIAL - CONTENCIOSO  

 

O MAAC possui um histórico de 11 anos de vitórias judiciais destacadas. Na área de 

apresentação do nosso site (www.maac.adv.br) você poderá encontrar uma relação de Casos 

de Sucesso que detalham algumas delas. São resultados obtidos com a abordagem técnica e 

personalizada que prezamos.  

 

http://www.maac.adv.br)


 

 
 
 

Na área judicial desenvolvemos a advocacia especializada na defesa dos interesses e direitos 

dos nossos clientes nas áreas: trabalhista, relações com consumidores, relações comerciais 

com fornecedores e parceiros e em litígios cíveis envolvendo indenizações, imóveis e 

contratos.  

 

Estamos diariamente à disposição dos nossos clientes, para assessorá-los nas suas demandas 

jurídicas assim que necessitam, ajudando-os com: 

 
=>Defesa completa em reclamações trabalhistas, impedindo condenações 
indevidas na Justiça do Trabalho em ações de reconhecimento de vínculo 
de emprego, pedidos de horas extras, dano moral, reversão da dispensa 
por justa causa, dentre outras. 
 
=>Defesa completa em processos movidos por consumidores, tanto em 
sede de Juizados Especiais (pequenas causas) como na Justiça comum, 
como por exemplo ações alegando defeito nos produtos, pedindo 
restituição de pagamentos, indenização por danos morais, dentre outras. 
 
=>Defesa completa dos nossos clientes em processos movidos por seus 
fornecedores e parceiros, por exemplo, ações de cobrança de dívidas e 
execução de contratos, ações indenizatórias, ações de busca e apreensão, 
ações de rescisão contratual, despejo, cobrança de alugueis, dentre 
outras. 
 
=>Ações e medidas judiciais ativas que resguardem os interesses 
comerciais dos nossos clientes, por exemplo, cobrança de créditos e 
execução por descumprimento de contratos, sustação de protesto 
indevido, notificações judiciais, cobrança de reparações por danos 
(indenizações), dentre outras. 
 
=>Defesa completa dos nossos clientes em situações da atividade civil 
(imobiliário, indenizações e contratos civis), por exemplo, processos 
indenizatórios, cobrança condominial, defesa da posse e propriedade, 
dentre outras. 
 
=>Ações e medidas judiciais ativas que resguardem os interesses dos 
nossos clientes em situações da atividade civil (imobiliário, indenizações e 
contratos civis), por exemplo, ações para regularização de propriedade 



 

 
 
 

(posse ou promessa de compra e venda), ações de reintegração de posse, 
usucapião, ação de renovação da locação, dentre outras. 

 

CONTRATOS, ASSESSORIA EM NEGOCIAÇÕES E ESTRUTURAÇÃO DE NEGÓCIOS  

 

Qualquer empreendimento que busque crescimento necessita obrigatoriamente estar 

devidamente protegido contratualmente em suas relações empresariais. Atuamos 

intensivamente na área do Direito Contratual, Negociações e Estruturação de Negócios, 

realizando a elaboração, revisão e negociação de contratos cíveis, comerciais e de parceria, 

gestão jurídica de contratos com a cobrança de créditos e execução de obrigações, 

notificações extrajudiciais, negociações complexas, planejamento e estruturação de negócios 

com parceiros, fornecedores e perante o público-alvo, envolvendo a análise de questões 

operacionais e blindagem legal dos projetos, mantendo o empreendedor protegido 

juridicamente e ajudando no desenvolvimento de novos projetos. 

 

RELAÇÕES TRABALHISTAS  

 

A legislação trabalhista brasileira é extensa e complicada. Os perigos aumentam com 

entendimentos divergentes na justiça do trabalho. Atuamos no direito trabalhista realizando 

reestruturação das condições e contratos de trabalho, utilizando as espécies contratuais que a 

legislação permite para reduzir custos e garantir a segurança jurídica para os nossos clientes. 

Elaboramos e revisamos contratos e rotinas de trabalho de modo que se reduzam despesas 

sem infringir os direitos trabalhistas. 

 

RELAÇÕES DE CONSUMO  

 

A necessidade de orientação jurídica qualificada nas relações com consumidores ganhou a 

mesma dimensão das relações trabalhistas. Qualquer infração à extensa legislação abre 

caminho para sofrer uma condenação judicial. O MAAC assessora juridicamente fabricantes e 

fornecedores de produtos no mercado em suas relações com os consumidores. Atuamos junto 

aos órgãos administrativos (PROCON e Ministério Público), elaboramos contratos detalhados 

para prestadores de serviços e comerciantes, realizamos o planejamento e (re)estruturação 

das rotinas operacionais de modo a manter o empreendedor resguardado conforme a 

legislação, ao mesmo tempo em que se reduz custos e riscos. 



 

 
 
 

 

IMOBILIÁRIO  

 

Os negócios imobiliários e a proteção da propriedade são cercados de formalidades que se 

não forem devidamente observadas abrem a possibilidade de perda do bem imóvel. Atuamos 

fazendo a regularização da propriedade dos nossos clientes (posse simples ou Promessa de 

Compra e Venda), assessoramos juridicamente em contratos e negociações de venda e 

locações referentes a imóveis, formatação de empreendimentos imobiliários, constituição de 

condomínios e demandas condominiais, usucapião extrajudicial, disputas possessórias e de 

propriedade. 

 

TERCEIRO SETOR  

 

As atividades de terceiro setor, sejam de interesses sociais ou econômicos, desempenham 

uma função importantíssima para a sociedade moderna. São associações, fundações, 

cooperativas e outras organizações que se destinam a implementar nobres objetivos. 

Possuímos experiência no assessoramento judicial e extrajudicial de entidades do terceiro 

setor, podendo ajudá-las com sua constituição, orientações jurídicas, assessoria e engenharia 

contratual de projetos, representação ativa e defesa em processos judiciais, intermediação de 

negociações complexas e relações governamentais. Sempre observadas as particularidades 

de cada entidade. 

 

Entre em contato conosco e com certeza poderemos lhe ajudar. Conheça mais sobre nossos 

serviços no site  www.maac.adv.br! 

http://www.maac.adv.br!

