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Temos orgulho de cada
empreendimento, negócio e
solução do qual participamos
e com os quais temos ou
tivemos a oportunidade de
contribuir e aprender. Para nós,

Ao longo dos nossos 60 anos
de história, identificamos
que os investidores,
empresas e pessoas físicas
que nos procuram estão
em busca de proximidade,
experiência e agilidade.

advogar é mais do que prover
a melhor assessoria jurídica
possível, é ter a chance de
entender os negócios, inciativas
e preocupações dos nossos
clientes e vivenciá-los sob uma
perspectiva que soma, traz
ideias, soluções e viabiliza a
concretização de projetos.

NOSSA
HISTÓRIA

Tess Advogados tem sua origem

Nas décadas seguintes, incrementou-

jurídica a instituições financeiras,

na associação de três advogados

se a atuação consultiva empresarial

empreendedores imobiliários, indústrias

e consolidou-se um nome forte e de

e empresários brasileiros.

formados pela Faculdade de Direito da
Universidade de São Paulo em 1953,

referência no mercado jurídico nacional,
com participação em inúmeras operações

Em 1999, Tess Advogados passa a integrar

Eduardo Carvalho Tess, Haroldo Lauro

de fusões e aquisições, reorganizações

a Interlaw – International Association of

Lippe e Cantídio Salvador Filardi.

societárias, estruturação de novos

Independent Law Firms - www.interlaw.

negócios, contratos, litígios estratégicos,

org. O escritório, assim, aumenta o seu

bancário e mercado financeiro,

potencial de ação, expandindo suas

trabalhista, tributário e propriedade

atividades em esfera internacional.

Na década de 50, o enfoque
da associação foi nas áreas de

intelectual, mediante a assessoria

imobiliário, família e sucessões,
comercial e falência, concordata e
recuperação de créditos.

LINHA DO TEMPO
Ampliação
do escritório:
mudança para a Avenida
Brasil, 471 e nova
denominação social: Tess,
Pasqualin Advogados

Fundação:
associação entre
Eduardo Carvalho Tess/
Haroldo Lauro Lippe/
Cantídio Salvador Filardi

1953

1993
Início da segunda
geração do escritório:
Carvalho Tess, Fleury
e Rubira Advogados
Sede na Rua Escócia,
316, São Paulo, SP

1998

Consolidação da atual
denominação social
para Tess Advogados.

1999
Admissão
do escritório
na Interlaw.

2000

Momento atual
Mais de 60 anos de
expertise e inovação.

Como estamos presentes nas
principais cidades do mundo?

Desde 1999, integramos a Interlaw – International Association of
Independent Law Firms - www.interlaw.org, rede internacional de escritórios
cujos membros são selecionados conforme sua sólida reputação, acurada
prática jurídica, habilidade negocial e excelência na relação com clientes.
Interlaw tem presença em 140 cidades no mundo, sendo que, em São Paulo,
Tess Advogados é o membro eleito pela entidade.

EXPERTISE

PAPEL E PAPELÃO

EMBALAGENS

EQUIPAMENTOS E
PRODUTOS MÉDICOS

TECNOLOGIA

ORGANIZAÇÃO DE
EVENTOS DE NEGÓCIOS

LOGÍSTICA

INDÚSTRIA
DE EQUIPAMENTOS

ENERGIA

SERVIÇOS FINANCEIROS

MARKETING

EDUCAÇÃO

FERTILIZANTES
E DEFENSIVOS

AUTOMOTIVO

SERVIÇOS

FARMACÊUTICO

EDITORIAL

BEBIDAS

ATUAÇÃO

FUSÕES E
AQUISIÇÕES
Assessoramos empresas e investidores nacionais
e estrangeiros com negociação, estruturação,
instrumentalização e implantação de projetos e
empreendimentos:
Compra e venda de participações societárias e de
ativos
Joint ventures, parcerias, fusões, consórcios e
alianças estratégicas
Estruturação de operações
Contratos comerciais
Due diligence legal
Medidas judiciais de suporte
Mediação

SOCIETÁRIO, STARTUPS E
INVESTIMENTOS ESTRANGEIROS
Assessoramos empresas e investidores nacionais
e estrangeiros com negociação, estruturação,
instrumentalização, registros e publicações:
Constituição de empresas

COMPROMETIMENTO
SOCIAL
Desenvolvimento
Sustentabilidade

Estatutos sociais, Atas de Reuniões e
Assembleias, Contratos Sociais, Editais de
Convocação, Boletins de Subscrição, Escrituras
de Debêntures, Livros Societários e demais
documentos societários
Estratégias corporativas para prevenção de
contingências e riscos
Reestruturações societárias
Fusões, incorporações, cisões e transformação
de empresas

Transferência e aportes de ativos
Acordos de acionistas
Dissolução e liquidação de empresas
Negócios transnacionais, implementação de
investimentos fora do Brasil e acompanhamento
com especialistas locais
Contratos para implantação de empreendimentos
e projetos
Rescisões contratuais
Medidas judiciais de suporte
Mediação

CONCORRENCIAL E ANTITRUSTE
Assessoramos empresas e investidores nacionais
e estrangeiros em questões relacionadas atos de
concentração e práticas concorrenciais, atuando:
Análise da necessidade de notificação ao CADE
Suporte para não caracterização de GunJumping
Notificação e defesa junto ao CADE

Investigação de condutas anticoncorrenciais
Acompanhamento de processos administrativos
e investigações

IR ALÉM

Negociação de TCCs e Acordos de Leniência

Conhecer a história, negócio e o mercado

Medidas judiciais de suporte

em que os nossos clientes estão inseridos,

Mediação

aprimorando busca por soluções melhores.

Assessoria quanto a práticas comerciais,
contratações, parcerias e projetos

PROPRIEDADE INTELECTUAL
Assessoramos empresas e investidores nacionais e estrangeiros com negociação,
estruturação, instrumentalização e registros:
Contratos de transferência de tecnologia
Contratos de prestação de serviços técnicos
Contratos de distribuição
Contratos referentes aos direitos de propriedade industrial
Contratos de franquia
Contratos de patrocínio e apoio institucional
Direito Autoral: contratos de edição, tradução, revisão, ilustração, fotografia,
agenciamento, obra futura, encomenda, cessão de direitos, dentre outros.
Direito de imagem
Negociações e processos administrativos junto ao CONAR
Aquisições de ativos relacionados à propriedade industrial
Assessoria nos registros referentes à propriedade intelectual
Due diligence legal
Medidas judiciais de suporte
Mediação

INFRAESTRUTURA

IMOBILIÁRIO

Assessoramos investidores e empresas nacionais
e estrangeiras com negociação, estruturação,
instrumentalização e implantação de projetos e
empreendimentos de infraestrutura:

Assessoramos investidores e empresas nacionais
e estrangeiras com negociação, estruturação,
instrumentalização e implantação de projetos e
empreendimentos imobiliários:

Assessoria legal no planejamento, estruturação,
desenvolvimento, implementação, pós
implementação e desmobilização

Compra e venda, aquisição e desmobilização
de ativos, doações, permutas e dações em
pagamento

Contratos de construção, projetos, engenharia e
de administração de obras

Ações possessórias, divisórias, redibitórias,
demarcatórias, reivindicatória e adjudicações
compulsórias

Contratos de parceria, joint ventures e
consórcios

Locação, comodato, arrendamento, imissão
na posse, despejo, reintegração de posse,
suprimento de outorga uxória

Contratos de financiamento, refinanciamentos e
garantias

Usucapião, servidão e direitos reais de superfície

Compra e venda de ativos de infraestrutura

Incorporação imobiliária e loteamento

Processos de licitações públicas e PPPs

Contratos de construção e administração de
obras

Contratos de tecnologia e licenciamento
Medidas judiciais de suporte

Constituição de condomínios

Mediação

Contratos de financiamento de empreendimentos
e projetos

Aviação

Legislação urbanística, uso e ocupação do solo e
tombamento

Energia
Marítimo

Imóveis rurais: regularização e aspectos
ambientais

Portos
Tecnologia da Informação

Hipoteca e execução hipotecária

Telecomunicações

Retificações de registros imobiliários

Dessalinização

Planejamento patrimonial

Outorga de água

Due diligence legal

EXCELÊNCIA
Agilidade e criatividade
Olhar constante ao panorama geral
Atenção aos detalhes

Rescisões contratuais
Medidas judiciais de suporte
Mediação

BANCÁRIO E
FINANCEIRO
Assessoramos empresas e investidores nacionais
e estrangeiros com negociação, estruturação,
instrumentalização e registros:

PROXIMIDADE

Contratos de financiamento
Contratos de Derivativos

Informalidade com Elegância

Emissão de debêntures

Antecipação

Securitização de recebíveis
Estruturação de fundos de investimentos
Garantias bancárias
Reestruturação de dívidas
Operações financeiras estruturadas
Regulatório
Medidas judiciais de suporte

AMBIENTAL
Assessoramos pessoas físicas e jurídicas, nacionais
e estrangeiras, com análises, recomendações,
instrumentalização, regularização, defesas,
impugnações, negociações e medidas judiciais
referentes aos aspectos ambientais de propriedades,
plantas industriais, imóveis rurais, imóveis com
valor histórico e/ou arquitetônico, projetos de
infraestrutura e empreendimentos imobiliários:
Assessoria legal preventiva, opiniões legais e
assessoria na definição de estratégias
Treinamentos para empresas referentes à
legislação ambiental
Assessoria para implementação de banco de
dados em legislação ambiental para empresas
Defesas administrativas, manifestações e
acompanhamento de perícias e assistência
técnica contratada

Processos administrativos de licenciamento
ambiental e infrações ambientais
Procedimentos para obtenção de outorga de
água e autorização florestal
Acompanhamento de estudos e relatórios de
impacto ambiental e de planos de recuperação
Assessoria e acompanhamento na celebração
de termos de compromissos e termos de
ajustamento de conduta
Consultoria jurídica e assessoria na implantação
de itens legais para obtenção da Certificação
ambiental – ISO 14001 e implantação de Sistema
de Gestão Ambiental – ISSO 14001
Medidas judiciais de suporte
Mediação

TRIBUTÁRIO
Nossa equipe assessora pessoas físicas e jurídicas,
nacionais e estrangeiras, na busca pela eficiência
tributária, minimização dos custos com as
obrigações acessórias, mantendo boa relação com as
autoridades fiscais:
Consultoria tributária estratégica: consultas,
pareceres e opiniões legais
Fusões, aquisições e operações semelhantes

Comércio exterior
Planejamento na cadeia de fornecedores
Estruturas eficientes para bens intangíveis
Preço de transferência e thin capitalization rules
Eficiência na apropriação de créditos nos tributos
não-cumulativos
Controlled Foreign Companies – CFC

Investimento estrangeiro do e para o Brasil
(incluindo a escolha do tipo e localização do
veículo para investimento)

Fundações, associações e entidades sem fins
lucrativos

Reestruturações societárias e do capital

Planejamento

Operações de financiamento nacionais e
internacionais

Contencioso tributário administrativo e judicial

TRABALHISTA E
PREVIDÊNCIA SOCIAL
Nossa equipe presta consultoria e assessoria
preventiva e estratégica a clientes nacionais e
internacionais de diversos segmentos econômicos
e, ainda, atua em processos administrativos e
judiciais individuais e coletivos, em todos os graus de
jurisdição e em todos os Estados do Brasil, de forma
estratégica, com foco na redução da contingência:

ASSERTIVIDADE
Atitude positiva
Mitigação de riscos
Orientação de valores

Planos de demissão voluntária
Assessoria na contratação, transferência e
demissão de expatriados, obtenção de vistos de
trabalho para expatriados e estrangeiros
Assessoria consultiva e defesa em processos
administrativos e judiciais previdenciários

Prevenção e soluções laborais

Contratos

Análise de riscos

Rescisões de contratos

Negociação de acordos coletivos

Defesas perante o Ministério Público do Trabalho

Assessoria na contratação e concessão de
benefícios incentivados

Medidas judiciais de suporte

Programas de participação de empregados em
lucros

GESTÃO PATRIMONIAL,
FAMÍLIA E SUCESSÕES
Nossa atuação nesta área é dedicada especialmente
à solução de relações particulares, individuais,
familiares e patrimoniais:
Casamento, união estável, monoparental,
homoafetiva, socioafetiva, reconstituída, entre
outras
Divórcios consensuais, judiciais e extrajudiciais
Ações de alimentos e revisionais
Medidas cautelares de separação de corpos,
guarda de menor, regulamentação de visitas e
busca e apreensão de menores

Reconciliação
Arrolamento de bem
Doação
Testamentos
Inventário judicial e extrajudicial
Planejamento sucessório
Estruturação para eficiente gestão patrimonial
Conciliação e mediação
Medidas judiciais de suporte

Adoção

CONTENCIOSO
Nossa equipe de solução de litígios está preparada
para atender suas necessidades e disputas judiciais.
Possuímos grande experiência na avaliação e
previsão de riscos, bem como uma história de
sucesso na representação de clientes nacionais e
estrangeiros:
Prevenção e solução de litígios;
Análise de riscos;
Definição de estratégia;
Atuação ampla em toda natureza de
procedimentos judiciais;
Recuperação de crédito;

Litígios societários;
Direito do consumidor;
Ações civis públicas;
Recuperações judiciais;
Falências;
Tutelas de urgência e evidência;
Medidas judiciais de suporte;
Integração com as demais áreas de
atuação do escritório.

UM TIME
Interação entre as equipes
Dinamismo
Fluência

Av. Brig. Faria Lima, 2055 Conjunto 121
São Paulo - SP - Brasil - CEP: 01452-001
tess@tesslaw.com
+55 11 2146-6000
tesslaw.com

