


TCT	  surge	  em	  2011	  com	  o	  obje1vo	  de	  oferecer	  aos	  seus	  clientes	  serviços	  de	  consultoria	  jurídica	  de	  
forma	  diferenciada.	  
	  
A	  experiência	  em	  questões	  empresariais	  em	  diversos	  segmentos,	  a	   sensibilidade	  em	  relação	  aos	  
desafios	   enfrentados	   pelo	   empresário	   brasileiro	   e	   inves1dores	   estrangeiros,	   o	   interesse	  
permanente	   de	   conhecer	   a	   fundo	   cada	   negócio	   e	   operação	   do	   cliente	   e,	   acima	   de	   tudo,	   a	  
oportunidade	  de	  terem	  desenvolvido	  diversos	  trabalhos	  em	  conjunto,	  possibilita	  aos	  sócios	  do	  TCT	  
juntos	  apresentarem	  soluções	  mais	  	  completas	  aos	  seus	  clientes.	  
	  
O	  TCT	  é	  portanto	   resultado	  de	  uma	  equipe	  de	   sócios	  que	   se	   iden1fica	   com	  os	  mesmos	   ideais	  e	  
valores,	   que	   acredita	   na	   experiência,	   na	   busca	   de	   novos	   conhecimentos	   e	   na	   capacidade	   de	  
compar1lhar,	   sempre	   com	  o	  obje1vo	  de	   trazer	   aos	   seus	   clientes	   um	   conjunto	   de	   soluções	   para	  
seus	  planos	  e	  desafios,	  de	  forma	  rápida	  e	  eficaz.	  
	  
Sendo	  assim,	  o	  TCT	  surge	  num	  momento	  de	  expansão	  econômica	  do	  Brasil	  e	  desafios	  na	  economia	  
mundial,	   com	   o	   obje1vo	   de	   contribuir	   para	   o	   sucesso	   sólido	   e	   permanente	   de	   seus	   clientes,	  
através	  de	  serviços	  diferenciados	  em	  relação	  ao	  mercado.	  
	  

NOSSA	  HISTÓRIA 



	  
	  	  

 	  Excelência	  -‐	  Ser	  uma	  referência	  no	  campo	  jurídico	  no	  Brasil,	  reconhecido	  pelos	  nossos	  pares,	  
parceiros	  e	  clientes	  como	  exemplo	  de	  excelência,	  conhecimento	  e	  cria1vidade.	  

 	  É6ca	  -‐	  	  Atuar	  dentro	  dos	  parâmetros	  de	  é1ca	  profissional	  e	  pessoal.	  
	  
 	  Experiência	  técnica	  -‐	  Combinação	  de	  estudo,	  dedicação,	  constante	  aprimoramento,	  experiência,	  

melhores	  recursos	  tecnológicos	  e	  condução	  dos	  trabalhos	  por	  profissionais	  seniores.	  
	  
 	  Comprome6mento	  -‐	  Proximidade	  e	  entrosamento	  da	  equipe	  interna,	  parceiros	  e	  clientes.	  	  

Atendimento	  personalizado	  garan1do	  por	  profissionais	  prontamente	  disponíveis	  ao	  cliente	  para	  
desenvolver	  trabalhos	  de	  alta	  qualidade,	  buscando	  soluções	  local	  e/ou	  globalmente.	  	  
	  
 	  Pessoalidade	  -‐	  Assegurar	  a	  iden1dade	  cliente/advogado	  e	  a	  constância	  deste	  relacionamento.	  

	  
 	  Resultado	  -‐	  O	  TCT	  entende	  que	  o	  cliente	  busca	  soluções	  rápidas,	  claras	  e	  eficazes.	  Portanto	  todo	  

trabalho	  é	  administrado	  com	  foco	  em	  oferecer	  ao	  cliente	  a	  certeza	  de	  que	  a	  nossa	  equipe	  
trabalhará	  com	  espírito	  de	  responsabilidade	  e	  comprome1mento	  e	  oferecerá	  ao	  cliente	  as	  
melhores	  opções	  de	  solução	  para	  que	  a	  melhor	  decisão	  seja	  tomada	  no	  melhor	  tempo	  e	  contexto.	  

NOSSOS	  VALORES 



	  
	  	  

MISSÃO 

	  Encantar	  o	  cliente	  com	  atendimento	  
excelente,	  com	  soluções	  cria6vas,	  

tempes6vas,	  eficazes	  e	  fundadas	  em	  estado	  
da	  arte	  da	  técnica.	  



Flavia	  Regina	  Trevisan	  
	  
ü  Graduação	  em	  Direito	  pela	  Universidade	  Mackenzie	  	  
ü  Mestrado	  em	  Direito	  Empresarial	   (LL.M)	  pela	  University	  of	   Illinois	  em	  Urbana-‐Champaign	  nos	  

Estados	  Unidos	  
ü  Especializações	  em	  Comércio	  Exterior	  pela	  Universidade	  Mackenzie	  e	  em	  Direito	  da	  Economia	  e	  

da	  Empresa	  pela	  FGV	  
ü  Professora	   da	   Fundação	   Getúlio	   Vargas	   e	   Palestrante	   em	   diversos	   eventos	   jurídicos	   e	  

empresariais	  	  
ü  Atuação	  por	  mais	  de	  15	  (quinze)	  anos	  na	  área	  de	  direito	  empresarial	  e	  societário,	  com	  vivência	  

em	   banco,	   escritórios	   de	   advocacia	   e	   como	   Diretora	   Jurídica	   de	   empresa	   do	   setor	   de	  
telecomunicações	  

ü  Membro	  da	  OAB/SP.	  Inglês	  fluente	  
	  
Priscilla	  Helena	  Trevisan	  
	  
ü  Graduação	  em	  Direito	  pela	  Universidade	  Pon1dcia	  Católica	  de	  Campinas	  	  
ü  Especialização	  em	  Processo	  Civil	  
ü  Experiência	   de	   12	   (doze)	   anos	   na	   área	   Trabalhista	   nos	  maiores	   escritórios	   do	   país,	   atuando	  

junto	  a	  empresas	  dos	  mais	  diversos	  portes	  e	  segmentos.	  
ü  Vivência	  de	  consultoria	  a	  empresas	  estrangeiras	  
ü  Membro	  da	  OAB/SP.	  Inglês	  fluente	  

Trevisan,	  Carvalho	  &	  Trevisan	  	  Sociedade	  de	  Advogados	  



Giuliano	  Dias	  de	  Carvalho	  
	  
ü  Graduação	  em	  Direito	  pela	  Universidade	  Paulista	  	  	  
ü  Especialização	  em	  Processo	  Civil	  pela	  Pon1dcia	  Universidade	  Católica	  de	  São	  Paulo	  –	  PUC-‐SP	  
ü  	  Experiência	  de	  09	  anos	  em	  escritório	  de	  advocacia	  de	  grande	  porte	  na	  área	  contenciosa	  e	  

consul1va	  
ü  Vasta	  experiência	  na	  condução	  de	  audiências	  em	  todas	  as	  esferas	  judiciais	  e	  administra1va,	  

bem	  como	  sustentação	  oral	  perante	  os	  Tribunais	  Superiores	  
ü  Vivência	  no	  atendimento	  a	  clientes	  internos	  e	  externos	  
ü  Membro	  da	  OAB/SP	  	  	  
	  

Trevisan,	  Carvalho	  &	  Trevisan	  	  Sociedade	  de	  Advogados	  

Lívia	  Cris6na	  Trevisan	  
	  
ü  Graduação	  em	  Direito	  pela	  Faculdades	  De	  Ciências	  Econômicas	  De	  Campinas	  –	  FACAMP	  
ü  Mestrado	  em	  Tributação	  Internacional	  (LL.M)	  pela	  University	  of	  Florida	  Levin	  College	  of	  Law,	  

Gainesville,	  Florida	  nos	  Estados	  Unidos	  
ü  	  Especializações	  em	  Direito	  Tributário	  pela	  FGV	  	  
ü  Contabilidade	  Tributária	  pela	  FAAP	  
ü  Membro	  da	  OAB/SP	  
ü  Inglês	  fluente	  



•  Assistência	  no	  planejamento	  e	  cons1tuição	  de	  empresas	  nacionais	  e	  estrangeiras	  
•  Consultoria	  a	  inves1dores	  estrangeiros	  sobre	  a	  abertura	  de	  empresas	  no	  Brasil	  e	  assessoria	  em	  todos	  

os	  trâmites	  necessários	  para	  sua	  operacionalização	  
•  Reorganização	  societária	  
•  Assessoria	  na	  definição	  do	  1po	  societário	  mais	  apropriado	  para	  formação	  de	  consórcios,	  joint	  venture,	  

sociedade	  em	  conta	  de	  par1cipação,	  sociedade	  	  de	  propósito	  específico	  	  
•  Ins1tuição	  de	  governança	  corpora1va	  
•  Preparação	  de	  documentos	  societários:	  contrato	  social,	  estatuto	  social,	  atas,	  acordo	  de	  sócios/

acionistas	  
•  Planejamento	  sucessório	  
•  Elaboração	  de	  pareceres	  na	  área	  comercial,	  societária	  e	  de	  propriedade	  intelectual	  
•  Transformações,	  incorporações,	  fusões	  e	  cisões	  
•  Assessoria	  na	  solução	  de	  conflitos	  entre	  sócios	  
•  Elaboração	  e	  análise	  de	  contratos	  comerciais	  (nacionais	  e	  internacionais)	  
•  Elaboração/revisão/negociação	  de	  minutas	  dos	  mais	  diversos	  1pos	  de	  contratos	  
	  
Em	  todo	  processo,	  buscando	  sempre	  o	  melhor	  entendimento	  sobre	  a	  operação	  realizada,	  aconselhando	  o	  cliente	  sobre	  a	  
melhor	  estrutura	  contratual	  para	  garan1r-‐lhe	  a	  execução	  do	  negócio	  nos	  termos	  contratados,	  com	  a	  adequada	  garan1a	  
e	  com	  o	  menor	  custo	  tributário.	  

ÁREAS	  DE	  ATUAÇÃO	  

Direito	  Societário	  



Consultoria	  com	  emissão	  de	  pareceres	  na	  área	  trabalhista,	  direcionados	  	  aos	  departamentos	  de	  
recursos	  humanos	  	  e	  	  pessoal	  
•  Treinamentos	  "in	  company",	  relacionados	  a	  questões	  trabalhistas	  
•  Auditoria	  Trabalhista	  
•  Planejamento	  Trabalhista	  voltado	  à	  área	  de	  recursos	  humanos	  com	  vistas	  a	  prevenção	  de	  riscos	  

•  Gerenciamento	  de	  risco	  de	  processos	  judiciais	  
•  Sustentação	  oral	  em	  Tribunais	  
•  FAP	  –	  Fator	  Acidentário	  de	  Prevenção	  –	  impugnação	  ou	  ação	  judicial	  
•  Assessoria	  na	  obtenção	  de	  Cer1dão	  Nega1va	  Trabalhista	  
•  Negociação	  sindical	  

•  Acompanhamento	  processual,	  elaboração	  de	  defesas	  e	  recursos,	  realização	  de	  audiências	  	  
•  Estruturação	  de	  contratos	  de	  trabalho	  para	  expatriados	  
•  Assessoria	  jurídica	  trabalhista	  para	  empresas	  estrangeiras	  	  	  
•  Defesa	  em	  processos	  administra1vos	  junto	  ao	  Ministério	  do	  Trabalho	  e	  Ministério	  Público	  do	  

Trabalho	  

•  Defesa	  dos	  interesses	  das	  empresas	  em	  Ações	  Cole1vas	  e	  Ação	  Civil	  Pública	  

ÁREAS	  DE	  ATUAÇÃO	  

Direito	  Trabalhista	  



	  
•  Assessoria	  na	  cons1tuição	  de	  recebíveis	  -‐	  Recuperação	  de	  créditos	  e	  	  cobrança	  
•  Direito	  Bancário	  –	  Ações	  bancárias	  e	  factorings	  
•  Administração	  de	  passivos	  com	  fornecedores	  e	  bancos	  
•  Responsabilidade	  civil:	  transportes,	  construção,	  	  médica,	  dano	  moral	  
•  Regularização	  fundiária	  (imóveis	  urbanos):	  imobiliário	  
•  Direito	  do	  Consumidor	  -‐	  IPEM	  e	  PROCON	  
•  Medidas	  urgentes:	  Sustações	  de	  protesto,	  no1ficações	  extra-‐judiciais	  e	  judiciais,	  medidas	  cautelares	  

em	  geral	  
•  Locação	  
•  Arbitragem	  

ÁREAS	  DE	  ATUAÇÃO	  

Direito	  Civil	  

•  Recuperação	  judicial	  ou	  extrajudicial	  –	  análise	  de	  riscos,	  preparação	  e	  pedido	  
•  Mediação	  com	  credores	  

Recuperação	  de	  Empresas	  

•  Testamentos,	  inventários,	  arrolamento	  de	  bens	  
•  Divórcio	  por	  escritura	  pública	  ou	  judicial	  
•  Guarda	  e	  alimentos	  

Famílias	  e	  Sucessões	  



•  Iden1ficação	  de	  oportunidades	  de	  planejamento	  tributário	  e	  reestruturações	  fiscais	  
•  Regimes	  Especiais,	  com	  acompanhamento	  pessoal	  junto	  às	  Secretaria	  de	  Fazenda	  e	  Receita	  Federal	  
•  Representação	  de	  clientes	  junto	  às	  autoridades	  fazendárias	  e	  governamentais,	  	  visando	  a	  

regularização	  de	  procedimentos:	  Receita	  Federal,	  Secretarias	  de	  Fazenda,	  Prefeituras,	  Suframa	  
•  Par1cipação	  em	  Comitês	  Internos	  para	  debates	  	  estratégicos	  e	  implantação	  de	  procedimentos	  

•  Treinamentos	  "in	  company",	  relacionados	  a	  temas	  fiscais/tributários	  
•  Consultoria	  tributária,	  em	  impostos	  diretos	  e	  indiretos,	  voltada	  a	  todos	  os	  ramos	  de	  a1vidades	  
•  Elaboração	  de	  pareceres	  na	  área	  tributária	  e	  fiscal	  
•  Diagnós1cos	  e	  revisões	  de	  procedimentos	  u1lizados	  na	  apuração	  de	  tributos	  e	  no	  cumprimento	  das	  

obrigações	  acessórias	  
•  Orientações	  para	  saneamento	  de	  irregularidades	  encontradas	  na	  contabilidade	  da	  empresas,	  e	  

consequente	  expedição	  de	  Cer1dões	  
•  Levantamento	  de	  créditos	  administra1vos	  e	  judiciais	  
•  Compensação,	  res1tuição	  e	  ressarcimento	  de	  impostos	  
•  Crédito	  Acumulado	  –	  levantamento	  e	  homologação	  junto	  à	  Sefaz	  

ÁREAS	  DE	  ATUAÇÃO	  

Direito	  Tributário	  



•  Due	  diligence	  

•  Organização	  de	  Data	  Room	  

•  Defesa	  de	  considerações	  apontadas	  por	  due	  diligence	  do	  comprador	  

•  Acompanhamento	  do	  processo	  de	  aquisição	  
•  Negociações	  
•  Administração/gerenciamento	  de	  reuniões	  
•  Assinatura	  e	  reconhecimento	  em	  órgãos	  públicos	  
•  Entrega	  de	  documentos	  
•  Demais	  processos	  necessários	  

•  Elaboração	  dos	  instrumentos	  contratuais	  u1lizados	  no	  processo	  	  
•  Acordo	  de	  Confidencialidade	  
•  Carta	  de	  Intenções/Memorando	  de	  Entendimentos	  
•  Acordos	  Preliminares	  
•  Contratos	  Defini1vos	  
•  Garan1as	  

Processos	  de	  Fusões	  e	  Aquisições	  (M&A)	  

ÁREAS	  DE	  ATUAÇÃO	  



Campinas	  SP	  	  
Rua	  Maria	  Monteiro,	  830,	  
CJ	  81,	  Cambuí	  	  
Tel.	  (19)	  2513-‐2100	  

São	  Paulo	  SP	  	  
Alameda	  Santos,	  1800,	  	  
8º	  andar,	  Jd	  Paulista	  
Tel.	  (11)	  3522-‐3210	  	  

Saiba	  mais	  em	  nosso	  site:	  	  www.tct.adv.br	  


