Contencioso e
Arbitragem

Quem somos
Felsberg Advogados é um escritório de advocacia full service fundado
em 1970. Em um mundo em constante transformação, mesclamos
experiência, tradição e excelência a eficiência, agilidade e foco,
entregando soluções inovadoras para nossos clientes.
Os valores individuais, conjuntos e complementares, combinados à
tradição conquistada ao longo de cinco décadas de serviços, resultam
em uma visão ampla e abrangente capaz de atender os requisitos
legais atuais e futuros dos nossos clientes – de grandes grupos
corporativos às mais novas startups.
Isto é o que nos faz únicos, diferentes e nos mantém preparados.

Nossa história
Fundado por Thomas Felsberg, o escritório mantém o espírito inovador
em tudo o que faz.
Antes de sermos reconhecidos como pioneiros em Recuperação
Judicial, fomos um dos primeiros escritórios a atuar em financiamento
aeronáutico e contribuir para o desenvolvimento de project finance e
venture capital no Brasil.
Mais recentemente, implantamos novas áreas incluindo Fashion
Law, Inovação e Startups, Propriedade Intelectual, Life Sciences,
Concorrencial, Compliance e Penal Empresarial. Além de prever
demandas futuras com os departamentos de Fintech e Meios
de Pagamento, Proteção de Dados e Tecnologia e uma equipe
especializada em Gaming Law.
Mais do que prestadores de serviço, somos parceiros.

Espírito
inovador em
tudo o que faz

Responsabilidade social
Somos comprometidos em apoiar ações sociais, culturais e
educacionais.
Dentre os projetos que apoiamos estão: Vaga Lume (criação e
manutenção de bibliotecas comunitárias na Amazônia), APAQ
(tratamento de vítimas de queimaduras) e AB2L (criação de diálogo
entre escritórios de advocacia e empresas de tecnologia). Nossa
equipe de Direito Fashion, em particular, dedica horas pro bono a dois
institutos da indústria da moda: Instituto Fashion Revolution (unindo
a indústria da moda na maneira como as roupas são adquiridas,
produzidas e consumidas) e o Instituto Alinha (conectando pequenas
oficinas com estilistas e marcas, garantindo preços e prazos justos).
Nos últimos dois anos, nossos advogados dedicaram mais de 500 horas
pro bono.

Diversidade
Nossos
Princípios

Talento não tem rótulo. Por essa razão, focamos em selecionar e
premiar os melhores profissionais, sem distinção de gênero, cor,
classe social, orientação sexual ou religiosa. O respeito a diversidade
está refletido em nossos valores. Dentre nossos sócios, mais de 50%
são mulheres e, dentre todos os colaboradores, 57% são mulheres.
Os níveis salariais para homens e mulheres são iguais em cada
função. Os benefícios de saúde são estendidos a todos os cônjuges,
independentemente da orientação sexual.
O DiversiFeA, nosso Comitê de Equidade, Diversidade e Inclusão, que
inclui sócios, advogados e funcionários, promove iniciativas e eventos
regulares para o bem-estar de todos os integrantes do escritório.
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Agronegócios
Ambiente, Sustentabilidade e Resíduos
Aviação
Bancário e Financiamento
Comercial e Contratos
Compliance
Concorrencial
Contencioso e Arbitragem
Energia Elétrica
Esportes e Entretenimento
Fashion
Fintech e Meios de Pagamento
Gás Natural
Imigração
Imobiliário
Infraestrutura
Inovação, Startups e Venture Capital
Life Sciences
Marítimo
Mercado de Capitais
Penal Empresarial e Investigação Corporativa
Petróleo e Gás
Privatização
Propriedade Intelectual
Proteção de Dados e Tecnologia
Publicidade, Propaganda e Mídia
Público e Regulatório
Recuperação Judicial, Insolvência e Reestruturação
Relações de Consumo
Relações Governamentais
Saneamento
Societário e Fusões & Aquisições
Telecomunicações
Trabalhista
Tributário

Reconhecimento

Contencioso e
Arbitragem

O escritório tem alto perfil de participação em uma
variedade de casos relevantes de litígio, arbitragem e
mediação nacionais e internacionais nas áreas Marítima,
Aviação, Insolvência, Societário e M&A, Contratos,
Financiamento, Energia, Construção, Ambiental e
Consumidor.

Contencioso
Nossa equipe presta assistência jurídica na solução
de controvérsias em diferentes esferas do Judiciário,
desde a distribuição de ações em primeira instância e
sustentações orais em segunda instância. O compromisso
do escritório se estende a uma ampla rede de advogados
correspondentes em todos os estados do Brasil, que
também inclui seus próprios escritórios no Rio de Janeiro
e em Brasília.

Arbitragem e Mediação
Presta assessoria jurídica especializada em
procedimentos arbitrais e com efetiva atuação na
resolução de conflitos e representação das partes
envolvidas, bem como na confecção de instrumentos
jurídicos em todas as suas etapas, tais como a
preparação de convenções de arbitragem, cláusulas
compromissórias, regulamentos, pareceres legais,
instrumentos contratuais e demais formalidades
jurídicas e processuais que devem ser observadas para
a perfeita e integral exequibilidade de laudos arbitrais,
sejam nacionais ou estrangeiros.

Sócios

Thomas Benes Felsberg

Fabiana Solano

E-mail: thomasfelsberg@felsberg.com.br
Telefone: 11 3141-9101
Áreas de Atuação: Reestruturação e Insolvência /
Contencioso e Arbitragem / Relações Governamentais /
Aviação / Privatização

E-mail: fabianasolano@felsberg.com.br
Telefone: 11 3141-3626
Áreas de Atuação: Reestruturação e Insolvência /
Agronegócios / Contencioso e Arbitragem

Thomas Benes Felsberg é o sócio fundador do Felsberg
Advogados e referência mundial na área de falência e
recuperação de empresas. Reconhecido por publicações como Latin Lawyer, Chambers and
Partners, The Legal 500 e Leaders League como um dos advogados líderes de insolvência
no Brasil, participou dos comitês responsáveis pela elaboração da atual Lei de Falências e
Recuperação de empresas.
É o primeiro latino-americano a conquistar o GRR Lifetime Achievement Award, por seu
trabalho no setor de insolvência e reestruturação de empresas no Brasil e no exterior, recebida
em junho 2019.
“an undoubtedly acclaimed figure in the field, who maintains an exceptional career and
historical track record” – Chambers Latin America 2021

Fabiana é sócia do Felsberg desde 2011. Formada pela
PUC-SP e com LL.M. em Stanford, USA. Atua ativamente na
representação de devedores, credores e investidores em
reestruturações privadas de dívidas e processos de recuperação
judicial, extrajudicial e falências. Em mais de 20 anos de atuação, representou clientes de diversos
setores, com destaque para infraestrutura, varejo, papel e celulose, e agronegócio. Participou dos
casos mais relevantes de insolvência do país desde a entrada em vigor da lei 11.101/05, alguns
deles vencedores ou finalistas do prêmio Deal of the Year da publicação Latin Lawyer.
Antes de se juntar à equipe de Recuperação Judicial, Insolvência e Reestruturação, Fabiana
coordenou a equipe Contencioso do escritório. Representou clientes em disputas empresariais
e arbitragens nacionais e internacionais perante a ICC – International Chamber of Commerce,
Câmara do Comércio Brasil-Canadá, Câmara de Conciliação, Mediação e Arbitragem Ciesp/Fiesp
e Câmara FGV de Mediação e Arbitragem.
É coordenadora do grupo de insolvência e recuperações judiciais para a América Latina e Caribe
do Meritas, aliança global de escritórios de advocacia full-service, que inclui 186 escritórios
em 94 países, da qual o Felsberg é membro, que é reconhecido como Band One pelo diretório
jurídico internacional Chambers and Partners na categoria Leading Law Firm Networks: The Elite.
Reconhecida pela IFLR 1000, também tem sido indicada pela Latin Lawyer, The Legal 500 e
Leaders League.

Marcus Alexandre Matteucci Gomes

Eduardo Miranda Perillier

E-mail: marcusgomes@felsberg.com.br
Telefone: 11 3141-9145
Áreas de Atuação: Contencioso e Arbitragem / Marítimo /
Relações de Consumo

E-mail: eduardoperillier@felsberg.com.br
Telefone: 21 2156-7503
Área de Atuação: Contencioso e Arbitragem

Sócio responsável pelo Departamento de Contencioso
e Arbitragem do Felsberg Advogados, Marcus possui
ampla experiência em litígios e arbitragens nacionais e
internacionais complexas em várias áreas do direito civil e
comercial, incluindo transporte marítimo e aviação. Ele atuou como co-counsel e expert witness
em litígios internacionais em Nova York, Londres, Houston, Bahamas e Canadá.
Marcus lecionou direito por sete anos, integrou o Grupo de Pesquisa em Direito Romano da
Faculdade de Direito da Universidade de São Paulo (1995-2002), e o Programa de Assistência
ao Ensino da mesma Universidade (2000-2002), e foi pesquisador visitante do “Istituto di
Diritto Romano” da Faculdade de Direito da Universidade de Roma I - “La Sapienza” (2003).
Reconhecido pela The Legal 500, Leaders League, Who’s Who Legal e Benchmark Litigation.

Mais de 17 anos de experiência em litígios complexos,
tendo participado da reestruturação judicial de empresas de
diferentes setores e tendo sido nomeado advogado da massa
falida de uma instituição financeira pela 2º Vara Empresarial
do Rio de Janeiro, posição em que recuperou cerca de R$
90 milhões em ativos por meio de ações revocatórias. Advogado líder de caso relacionado
ao pagamento do valor de recesso de um acionista minoritário devido à incorporação pela
controladora, culminando em condenação de mais de R$ 450 milhões e fixando-se importante
precedente junto ao Superior Tribunal de Justiça. Responsável pela obtenção de decisão judicial
autorizando a maior empresa de esterilização do Brasil a reesterilizar EPI’s, notadamente
máscaras N95, para reuso pelos profissionais de saúde durante sua escassez na pandemia.
Reconhecido como Litigation Star pela Benchmark Litigation.
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