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Somos um escritório moderno e especializado em assessoria jurídica
multidisciplinar, com foco na prevenção de litígios, visando ao máximo
minimizar o risco em processos que levem nossos clientes a terem prejuízo
não apenas no custo com a contratação de escritórios de advocacia
contenciosos mais caros, mas também de sofrerem altas condenações no
Judiciário. 

A atuação consultiva de um escritório de advocacia como o nosso
impacta diretamente no lucro da empresa, já que reduzem o passivo com
gastos desnecessários, ainda mais se considerar que nos contratos que
celebramos já está incluída a atuação em demandas judiciais, tornando
desnecesária a contratação de novos serviços.

A assessoria jurídica prestada por nosso
escritório varia conforme a necessidade
dos nossos clientes, podendo ser
realizada através de: 

 

1) Pareceres jurídicos; 

2) Reuniões presenciais ou tele
presenciais, 

3) Elaborações de contratos em espécies, 

4) Realização de due dilligence, 

5) Auxílio em gestões de crise, além de 6)

Patrocínios em demandas judiciais nas
esferas tributária, empresarial, cível,
trabalhista, família, sucessões e
imobiliária;

7) Envio de relatórios mensais com
andamentos de processos e ordens de
serviços.

Trabalhamos com informática de última geração, possibilitando a rápida
obtenção de informações processuais e extraprocessuais, além de
termos a possibilidade de realizar reuniões virtuais com clientes de
qualquer lugar do mundo.



1) Latin America Quality Insitute (Panamá) como Empresa Brasileira do ano
de 2021, no seguimento Escritório de Advocacia;

2) Global Law Experts (Inglaterra), como Escritório Butique referência em
Direito do Trabalho; 

3) Advisory Excellence (Inglaterra), como Escritório Butique referência em
Direito do Trabalho; 

4) Prêmio Quality Brasil 2021 (Brasil), como Escritório de Advocacia
referência de 2021; e 

5) Selo Ouro pela Agência Nacional de Comunicação e Cultura (ANCEC)

(Brasil), como Escritório de Advocacia referência de 2020.    

Nosso escritório trabalha com muita dedicação
em prol dos nossos clientes, sempre buscando
um nível de excelência nos serviços jurídicos
prestados a todos. Por conta disso, temos nos
projetado como um escritório de relevância
para a economia do país, através de alguns
selos de qualidade concedidos por alguns dos
órgãos de maior relevância do país, da América
Latina e da Europa. Entre eles, destacamos os
seguintes prêmios já obtidos por nosso
escritório: 

SELOS DE QUALIDADE



ALGUNS DOS NOSSOS CLIENTES



CASES DE SUCESSO

1) Fomos procurados por uma companhia de energia nuclear do Governo da
Rússia para que pudéssemos abrir uma subsidiária no Brasil. Atuamos de
forma consultiva, orientando na elaboração de contratos, memorandos,

regimentos internos; auxiliamos nas remessas de valores vindas do exterior,
além de termos atuado na organização societária, fiscal e trabalhista da
empresa.

Também auxiliamos na obtenção de vistos de trabalho para funcionários
russos que vieram para o Brasil.

O resultado desse trabalho é que atualmente a empresa não possui sequer
uma demanda judicial na qualidade de Ré e celebra com total segurança
uma série de contratos com pessoas jurídicas do Brasil e de outros países
da América do Sul. 

Além disso, a empresa pode operar de forma confortável em relação à
legislação brasileira, inclusive realizando a contratação de funcionários
estrangeiros, tudo dentro das normas definidas em nosso ordenamento
jurídico.

2) Fomos contratados por um clube de futebol de renome para
trabalharmos nas demandas estratégicas, envolvendo altos valores e
também nas demandas políticas envolvendo as eleições e problemas com
sócios. Além disso, participamos diretamente da criação e desenvolvimento
de um comitê de renegociação de dívidas do clube em conjunto com uma
"Big Four", a fim de diminuir o grande passivo existente.

Como resultado, o passivo do clube foi reduzido em cerca de R$

150.000.000,00 (cento e cinquenta milhões de reais) em dívidas de curto
prazo, através de renegociação de cláusulas contratuais reduzindo multas;

diminuindo consideravelmente a quantidade de demandas que pudessem
gerar penhoras imediatas, dando ao clube tranquilidade para honrar com
os seus compromissos com parcelas de longa duração.



CASES DE SUCESSO

3) Uma empresa multinacional de produtos bioquímicos com operação na
Inglaterra, em Singapura e na Malásia nos procurou para auxiliarmos na
operação da subsidiária no Brasil. A empresa, que ainda estava começando a
operar no país, teve sua inscrição estadual suspensa arbitrariamente pelo
Estado por conta de uma fiscalização em sua sede no meio da pandemia, que
estava fechada com os funcionários trabalhando de homeoffice.

Assim, apresentamos recurso no âmbito administrativo e impetramos um
Mandando de Segurança para obter uma liminar e reativar a inscrição da
empresa, que já tinha uma série de encomendas de produtos químicos de
clientes sem conseguir emitir nota fiscal. 

Como resultado, conseguimos a liminar e a empresa teve reativada a sua
inscrição estadual em cinco dias, operando normalmente até os dias de hoje.

Pelo desempenho de nosso escritório neste caso, acabamos contratados
para prestar uma consultoria mensal para restruturar a operação da
empresa, sob a ótica fiscal, comercial, civil e aduaneira. 

4) Um grupo grande de condôminos, insatisfeitos com a gestão realizada em
um dos maiores prédios comerciais da Zona Sul, nos procurou para que
analisássemos os balancetes e os contratos celebrados pela administração
do prédio e, após um estudo minucioso dos documentos, elaboramos um
dossiê que serviu de base para a realização de uma Assembleia Geral
Extraordinária que destituiu o síndico e todos os conselheiros dos cargos.  

Diante disso, o grupo de condôminos elegeu um novo síndico e um novo
conselho, que nos contratou como advogados permanentes. Desde então,

auxiliamos na revisão de contratos, apoiamos nas assembleias que ocorrem
no condomínio, renegociamos contratos com prestadores de serviços e
conseguimos recuperar mais de R$ 100.000,00 (cem mil reais) de passivo com
negociação junto aos condôminos inadimplentes.

Além disso, ajuizamos uma ação contra a fornecedora de Água e Esgotos
para que esta alterasse a forma de apuração do consumo da água,

culminando na redução de mais de 50% no valor da conta de água. Também
ajuizamos uma ação contra o Estado do Rio de Janeiro, a fim de diminuir a
alíquota de ICMS cobrada no fornecimento de energia elétrica, sendo que
conseguimos a redução imediata de 10% na fatura mensal por conta disso.



NOSSA SEDE

Estabelecidos em modernas instalações próximas
ao coração financeiro e empresarial do Rio de
Janeiro, nosso escritório possui rápido acesso às
Cortes Judiciais do Estado e aos Foros Regionais da
Capital.
 

Nossa sede está localizada no CEO - Corporate
Executive Offices, cujo empreendimento é
considerado um dos principais edifícios comerciais
do Rio de Janeiro, situado no bairro da Barra da
Tijuca, na Av. João Cabral de Melo Neto, nº. 850,

Barra da Tijuca, com excelente infraestrutura para
atender nossos clientes, incluindo serviço de Vallet
Park, além de grandes restaurantes e shoppings
próximos.

 



Graduado em Direito pela Universidade Estácio de
Sá/2007. Pós-Graduado em Direito Processual Civil pela
Pontifícia Universidade Católica – PUC-RJ (2010). Pós-

Graduado em Direito Civil-Constitucional pela
Universidade do Estado do Rio de Janeiro – UERJ (2012).

Diretor do Departamento Jurídico na Club de Regatas
Vasco da Gama no triênio 2018-2020. Membro do
Tribunal de Ética e Disciplina da Ordem dos
Advogados do Brasil, seção do Rio de Janeiro entre os
anos de 2012 e 2016. Já foi associado do escritório
Ribeiro, Almeida & Freeland de 2008 à 2011 e sócio do
Escritório Sérgio Chermont de Britto Advogados de 2011

à 2013. É sócio fundador do escritório Telésforo
Advogados desde 2013.Chrisóstomo Telésforo

Idiomas: Português, Inglês e Espanhol.

NOSSA EQUIPE

Fábio Rodrigues

Idiomas: Português, Inglês e Italiano.

Graduado em Direito pela Universidade Federal do Rio
de Janeiro (UFRJ) em 2000, e pós graduado em Direito
do Consumidor pela PUC/RJ em 2001, trabalhou em
importantes bancas de advocacia do Rio de Janeiro,

assim como em departamento jurídico de uma
multinacional do ramo de óleo e gás e de um Comitê
Organizador de Jogos Olímpicos e Paraolímpicos no
Brasil. Sócio responsável pela área de contencioso
cível, cobrança e de consultoria empresarial, com
ampla experiência em diversas áreas do direito, como
direito contratual, do consumidor, de recuperação de
crédito, cobranças (amigáveis e litigiosas), mediação
de conflitos, licenciamento de produtos, patrocínios de
grandes eventos e de petróleo e gás, tanto no
segmento de distribuição como de exploração e
produção.

Bacharel em Direito pela Universidade Federal do Rio
de Janeiro – UFRJ. Pós-graduada em Direito Financeiro
e Tributário pela Universidade Federal Fluminense –

UFF. Pós graduada em Departamento Fiscal e
Administração Estratégico-Tributária pela Trevisan -

Escola de Negócios. Atuou como consultora tributária
na empresa Focus Tributos, e como advogada
responsável pelo departamento jurídico-tributário do
Botafogo de Futebol e Regatas e da Petrobrás Gás S.A.

- GASPETRO. Já foi associada dos escritórios Bastos-

Tigre, Coelho da Rocha, Lopes e Freitas Advogados e
Murayama Advogados.

Idiomas: Português e Inglês.

Barbara Sousa



Graduada em Direito pela Pontifícia Universidade
Católica/2012. Pós-Graduado em Direito do
Consumidor pela Pontifícia Universidade Católica –

PUC-RJ (2014). Mestrado em Direito da Regulação pela
Fundação Getúlio Vargas do Rio de Janeiro – FGV-RJ
(2018). Já trabalhou nos seguintes escritórios de
advocacia: Veirano (2010) na área de Antitruste,

Barbosa, Mussnich & Aragão (2011/12) na área de Direito
Concorrencial e Dannemann Siemsen (2014/2016) na
área de Marcas e Patentes. É sócia do escritório
Telésforo Advogados desde 2013.

Rachel Lopes

Idiomas: Português, Inglês e Espanhol.

NOSSA EQUIPE

Rafael Ferreira

Idiomas: Português, Inglês e Espanhol.

Graduado em Direito pela Universidade Cândido
Mendes - RJ (2016). Iniciou sua carreira no escritório de
advocacia Sacha Calmon Misabel Derzi Consultores e
Advogados. Foi associado do escritório Borges e
Barbosa Advogados até abril de 2018 e do escritório
Telésforo Advogados desde maio de 2018.

Graduado em Direito pela Universidade Federal
Fluminense - RJ (2013). Iniciou sua carreira no escritório
de advocacia José Ribamar Garcia Advogados
Associados, onde foi associado até 2017. Foi associado
do escritório Telésforo Advogados desde junho de 2019.

Idiomas: Português e Inglês.

Paulo Azevedo

https://www.dannemann.com.br/


DIFERENCIAIS

Tecnologia: Investimos prioritariamente em ferramentas de gestão,

contando com dois softwares, sendo um deles de gestão jurídica

completa, envolvendo gestão de tempo, compromissos, ordens de

serviço, relatórios e consultas processuais de andamentos nas bases

dos Tribunais de todo o país, além de órgãos administrativos; e, o outro,

voltado para a recuperação de créditos, mediante a cobrança judicial

e extrajudicial de devedores, através de envio de e-mail com cobrança,

de atualização de relatório financeiro, geração de boletos para

pagamento, cálculo atualizado de débito, etc.

Disponibilidade para viagens nacionais e internacionais: Nossa equipe

está à disposição dos nossos clientes para realizar viagens para

qualquer lugar do país e do mundo, para defesa dos interesses

inerentes à atividade de cada um deles.

Equipe experiente e multidisciplinar:   Nossa equipe possui

especialização e experiência em diversas áreas do Direito, além de

diversos parceiros comerciais, incluindo, despachantes, arquitetos e

contadores que estão à disposição dos nossos clientes, pelo que

julgamos ter capacidade de atender quaisquer empresas nas mais

diferentes áreas, de acordo com a necessidade de cada um.

Honorários adequados ao mercado: Nossos preços variam de acordo

com a necessidade e o tipo de serviço desejado. Costumamos

trabalhar na modalidade de partido mensal para empresas que

buscam prevenção de litígios através de consultoria full, através de

time sheet ou em se necessitando ajuizar demanda no Judiciário, com a

cobrança de pró-labore e porcentagem final a título de êxito.

 



Direito Tributário

Consultoria e assessoria na obtenção de benefícios

fiscais;

Elaboração de impugnação e defesas em

processos administrativos ou judiciais, nas searas

municipal, estadual ou federal, para a discussão de

incidência, exigibilidade e cálculo de tributos; 

Patrocínio de ações judiciais destinadas a

questionar a incidência de tributos e seu cálculo;

Pesquisa customizada diária de legislação

tributária

Consultoria empresarial na prevenção de conflitos

e redução de riscos trabalhistas;

Assessoria permanente para orientação em tempo

real na condução de divergências ocorridas na

relação com empregados e outras espécies de

trabalhadores contratados;

Consultoria na estruturação de terceirizações de

serviços;

Defesa judicial e administrativa perante órgãos da

Justiça do Trabalho, do Ministério do Trabalho e

do Ministério Público do Trabalho;

Administração e acompanhamento de

contencioso judicial trabalhista.

Areas de Atuação

Direito do Trabalho



Direito Civil

Consultoria na estruturação de práticas

comerciais com vistas a prevenir conflitos com

clientes e autuações pelos órgãos de fiscalização,

assim como a promover o atendimento à

legislação atinente à área de atuação da

empresa;

Recuperação de crédito de eventuais clientes

inadimplentes de forma judicial ou extrajudicial;

Orientação e defesa em questões relacionadas à

responsabilidade civil da empresa nas relações

jurídicas;

Assessoria permanente para orientação em tempo

real na condução de divergências ocorridas no

atendimento a clientes;

Defesa judicial e administrativa de empresas

fornecedoras de bens e serviços de consumo.

Resolução de conflitos em condomínios, cobrança

de despesas condominiais ordinárias e

extraordinárias, elaboração, retificação e análise

de convenções de condomínio, solução de

problemas relacionados a deliberações e

assembleias, entre outros;

Patrocínio de ações que discutem a renovação de

contratos de locação, posse e propriedade, entre

eles: usucapião, reintegração de posse, etc.;

Consultoria na compra e venda de imóveis, em

rescisão e resilição contratual, restituição de

quantias pagas, adjudicação compulsória,

outorga de escritura definitiva, liberação de

hipoteca incidente sobre o imóvel, dação de

imóvel em pagamento, cobrança de comissão de

corretagem, e demais;

Verificação da titularidade e existência de ônus

sobre imóveis urbanos e rurais, possibilitando uma

transação sem riscos para vendedor e comprador,

entre outros.

Areas de Atuação

Direito Imobiliário

e Condominial



Direito Societário

Elaboração, revisão e adaptação de contratos

sociais, alterações contratuais e estatutos,

inclusive prestando consultoria em acordos de

cotistas e acionistas;

Orientação e manutenção permanente de

documentos societários;

Assessoria em conciliação, mediação e arbitragem

destinadas a pacificar disputas societárias;

Patrocínio de demandas judiciais relacionadas a

direitos societários e ao cumprimento de

disposições contratuais e estatutárias.

Elaboração e/ou revisão de contratos envolvendo

pessoas físicas e jurídicas;

Assessoria em questões controvertidas e na

prevenção de responsabilidade e conflitos

decorrentes de contratos;

Consultoria e assessoria permanente para o

acompanhamento e fiscalização de contratos;

Orientação em tempo real, para dirimir eventuais

dúvidas relativas à execução ou redação de

contratos;

Apoio judicial no patrocínio de demandas visando

dar integral cumprimento ao contrato e todas as

suas clausulas.

Areas de Atuação

Contratos em

Espécie



Família e Sucessões

Consultoria e elaboração de pactos antenupciais,

testamentos, reconhecimentos e dissoluções de

união estável e divórcio;

Assessoria em processos judiciais e extrajudiciais

de divórcio, reconhecimento de paternidade e de

relações socioafetivas;

Assessoria na formalização de relações

homoafetivas;

Planejamento patrimonial familiar, estruturação de

partilha de bens em vida;

Assessoria em processos judiciais e extrajudiciais

de inventário, cumprimento de testamentos,

anulatórias de testamento.

Areas de Atuação

 

Nos visite em nosso site oficial e redes sociais abaixo indicadas:

 

http://www.telesforo.com.br

http://www.linkedin.com/company/telesforoadvogados

http://www.instagram.com/telesforoadvogados

http://www.facebook.com/telesforoadvogados

http://twitter.com/telesforoadv



Av. João Cabral de Melo Neto, 850 - BL 3 - SL. 526

Barra da Tijuca - Rio de Janeiro - RJ. 22.775-057

Telefone: +55 (21) 4042-2246 | 21 98396-7444

E-mail: contato@telesforo.com.br

 

 

www.telesforo.com.br


