QUEM SOMOS
WHO WE ARE

A proposta de Trigueiro Fontes Advogados está mantida até
os dias atuais: formar um bem estruturado escritório de
soluções jurídicas. Os nossos ideais também continuam os
mesmos desde o início: fazer bem feito, respeitando acima de
tudo a ética, e ter uma equipe de trabalho preparada para
atender a demanda das grandes empresas nacionais e
multinacionais que têm negócios nos lugares onde estamos
no Brasil.
Nossos profissionais estão preparados para atuar em conjunto
com times multidisciplinares dos nossos clientes, com uma
visão prática e empreendedora, transformando Trigueiro
Fontes Advogados em um centro jurídico de excelência e
apoio para a desafiadora atividade empresarial, bem como
para o ambiente legal e regulatório brasileiro.
Roberto Trigueiro Fontes – CEO – Sócio Fundador

The initial proposal of Trigueiro Fontes Advogados is kept to
date: to have a well-structured law firm to provide complete
legal solutions. Our goals are the same from the beginning: to
do our job well done, with strict respect to ethical principles,
and having a team prepared to fulfill the needs of leading
Brazilian or multinational corporations which conduct
business across Brazilian territory.
With a practical approach and business driven mindset,
operating closely with multidisciplinary teams, we safeguard
our client’s compliance in challenging and changing legal and
regulatory
environment,
strengthen
Trigueiro
Fontes
Advogados as a safe harbor, primary source of advice, trusted
local center of legal expertise.
Roberto Trigueiro Fontes – CEO – Founder Partner
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FUNDADO EM 1993
FOUNDED IN 1993

Somos honrados pela indicação por 10 anos
seguidos como um dos 30 maiores
escritórios de advocacia no Brasil, segundo a
revista Análise Advocacia 500.
Nosso time é formado por quase 270
pessoas, dentre as quais aproximadamente
130 são advogados.
Temos entusiasmo sobre nosso modelo de
negócios inovador com estrutura de
trabalho, gestão dividida em células
multidisciplinares e ciclos de revisão
temática, através de 5 Centros Estratégicos
Regionais e capilaridade na atuação pelos
clientes.

Honored to be 10 years in a row as one of
the 30 biggest law firms in Brazil according
to Analise 500 survey.
Our team is made up of almost 270 people,
of which approximately 130 are lawyers.
Enthusiastic about Innovative Business
Model and Work structure in multitask
teams, matter experts, reviewing cycles and
management structure through 5 strategic
regional hubs with national coverage.
Focused on sharing our Digital Culture
footprint uniting Technology,
Processes and Business Model in clients
benefit.

Nosso foco se concentra em por à
disposição dos nossos clientes a nossa
cultura
digital,
unindo
tecnologia
e
processos numa única plataforma de
serviços e atendimento.
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MANAUS

RECIFE

SÃO PAULO

RIO DE JANEIRO

PORTO ALEGRE
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NOSSOS
PRINCIPIOS
OUR PRINCIPLES

Integridade e Ética
Absoluta submissão à verdade.
Compromisso
Missão dada é missão cumprida.
Excelência
Faça uma vez e bem feito.

Integrity & Ethics
Absolute allegiance to the truth.
Commitment
Mission undertaken, mission
accomplished.
Excellence
Do it once and do it well.
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DIVERSIDADE E INCLUSÃO
DIVERSITY & INCLUSION

Muitas Raízes, Muitos Sotaques, Uma só Voz!
É o nosso DNA: abraçamos e promovemos a
diversidade e a inclusão, tanto dentro de nossa
própria organização quanto em toda a profissão
jurídica.
Transcendendo raça, sexo, idade, religião, etnia,
orientação sexual, condições físicas, país, região
de origem e filiação política, valorizamos e
incentivamos a diversidade em relação ao estilo
de trabalho, carreira e experiências profissionais
e de vida de cada indivíduo.
Nosso Comitê Executivo e nosso Código de
Conduta e Ética existem para garantir que nosso
programas e políticas atendam às necessidades
de todos os advogados, colaboradores e
parceiros de negócios.

Many Roots,Many Accents,One Voice!
This is our DNA: diversity and inclusion in deep
within and in our footprint in legal profession.
Transcending race, gender, age, ethnicity, sexual
orientation, religion, country or region of origin
and political affiliation, we value and encourage
diversity with respect to everyone’s professional
and life experiences.
Our Code of Conduct and dedicated Executive
Committee are designed to ensure that our
programs and policies address the needs of all
attorneys, employees and business partners.
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Atuamos

nos

mais

representativos

segmentos

da

atividade

empresarial.
Contamos com infraestrutura que cobre parte relevante do território
nacional por meio de unidades regionais próprias em São Paulo, Rio
de Janeiro, Recife, Porto Alegre e Manaus, tudo de forma a prestar
atendimento nas diversas localidades onde o Escritório atua em
defesa ou nos negócios de seus clientes.

ÁREAS DE

A constante preocupação com a especialização e a prestação de
serviços qualificados implicam em uma atuação com abrangência,
mas não menos profunda e especializada na localidade onde se faça

ATUAÇÃO
PRACTICE AREAS

necessária.
COMPLIANCE, PROTEÇÃO DE DADOS, PRIVACIDADE E GOVERNANÇA CORPORATIVA
CONTRATOS COMERCIAIS, PÚBLICOS E PRIVADOS
CÍVEL, CONSUMIDOR E ARBITRAGEM – CONTENCIOSO E CONSULTIVO
DIREITO ADMINISTRATIVO, REGULATÓRIO E DEFESA COMERCIAL
DIREITO DA CONCORRÊNCIA E ANTITRUSTE
ENERGIA, ENGENHARIA E CONSTRUÇÃO, IMOBILIÁRIO E INFRAESTRUTURA
MEIO AMBIENTE
CRIMINAL – CONTENCIOSO E CONSULTIVO
SOCIETÁRIO,

FUSÕES

E

AQUISIÇÕES,

JOINT

VENTURES,

INVESTIMENTOS

ESTRANGEIROS
TRABALHISTA – CONTENCIOSO E CONSULTIVO
STARTUPS, FIN TECHS E INVESTIDORES
TRIBUTÁRIO – CONTENCIOSO E CONSULTIVO

We operate in the most significant business segments.
Our working structures cover extensively the overall Brazilian Territory ,
through our regional hubs located in the cities of São Paulo, Rio de
Janeiro, Recife, Porto Alegre and Manaus, also enabling us to provide
not only assistance in all Courts where we work in the defense of the
interests of our clients, but also to be there and where is needed.
Our commitment and engagement in providing specialized and
qualified services granted us flexibility, business focus and ability to
support and assist our clients in various legal and business matters.
ANTITRUST & COMPETITION
INTELECTUAL PROPRIETY, TRADEMARKS, ADVERTIZING, MARKETING & PROMOTIONS
CONTRACTING: PRIVATE AND GOVERNMENT
CRIMINAL
DATA PROTECTION & COMPLIANCE
EMPLOYMENT & LABOR
ENERGY, ENGENIEERING, CONSTRUCTION, REAL ESTATE AND INFRASTRUCTURE
ENVIRONMENTAL - SOCIAL - GOVERNANCE (ESG)
GOVERNMENT BIDDING, CONTRATCTS AND REGULATORY
INTERNATIONAL TRADE & COSTUMS
LITIGATION & ADR
MERGERS & ACQUISITIONS, INVESTMENT FUNDS AND JOINT VENTURES
PRIVATE INVESTMENT & FAMILY
TAX
OUTSIDE COUNSEL MANAGEMENT & OUTSOURCING
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COMPLIANCE, PROTEÇÃO DE DADOS, PRIVACIDADE E
GOVERNANÇA CORPORATIVA

Os profissionais de Trigueiro Fontes Advogados estão aptos a
estruturar e a implementar programas de Compliance,
Proteção de Dados, Privacidade e Governança Corporativa,
alinhando-os aos valores e objetivos de cada organização.
O trabalho envolve a elaboração, revisão ou atualização de
códigos de ética e de políticas de anticorrupção ou de
proteção de dados, desenvolvimento e aplicação de
ferramentas de controle, além de elaboração e aplicação de
treinamento específico para funcionários e terceiros, bem
como na elaboração e revisão de due diligences.
CONTRATOS COMERCIAIS, PÚBLICOS E PRIVADOS

A área contratos de Trigueiro Fontes Advogados está
capacitada para assessorar seus clientes na análise,
elaboração e negociação de contratos nacionais e
internacionais, apoiá-los em processos licitatórios na área
pública, tanto na estruturação de negócios, como em
negociações durante sua execução.

COMPLIANCE,
DATA
SECURITY,
CORPORATE GOVERNANCE

PRIVACY

AND

We support our clients in implementing Compliance, Data
Protection & Privacy and Corporate Government programs,
aligning these with the values and objectives of each
organization.
This involves preparing, reviewing and updating Codes of
Conducts and Anti-Corruption, Export Control policies, due
diligences, the development and application of control tools,
in addition to preparing and applying specific training
sessions in all company organization levels and business
partners.
CONTRACTS: COMMERCIAL AND GOVERNMENT

We provide overall support on negotiating, drafting and
executing national and international commercial and public
contracts.

08

CÍVEL, CONSUMIDOR E ARBITRAGEM (CONTENCIOSO E CONSULTIVO)

Trigueiro Fontes Advogados atua em litígios de natureza civil, comercial e consumerista perante os órgãos administrativos,
judiciários de Primeiro e Segundo Graus, incluindo o contencioso nos Tribunais Superiores, além de Arbitragem.
Os nossos profissionais possuem experiência destacada na área contenciosa, com a implementação de estratégias
dinâmicas e atuação com equipes multidisciplinares em determinados casos, objetivando atender aos interesses dos
clientes com a maior celeridade possível, sem deixar de realizar trabalhos preventivos e utilizar técnicas de negociação na
busca de soluções amigáveis para as controvérsias.
Entre as atividades da área do contencioso, arbitragem e consultoria, destacam-se: Direito das Obrigações, Direito das
Coisas, Direito Bancário, planos de saúde e seguros em geral, previdência complementar, relações de consumo,
recuperação de crédito, falências e recuperação das empresas, distribuição e representação comercial, títulos de crédito,
revisão e resolução contratual, questões imobiliárias e relativas a licitações públicas.
DIREITO ADMINISTRATIVO, REGULATÓRIO E DEFESA COMERCIAL

A atuação de Trigueiro Fontes Advogados em Direito Administrativo e Regulatório engloba a assessoria em licitações e
contratos administrativos, parcerias público-privadas, projetos de infraestrutura, atuação perante autarquias, órgãos
governamentais e agências reguladoras - ANEEL, ANATEL, ANTAQ, ANS, ANTT, ANVISA, dentre outras.
Além da regulação geral e setorial, atuamos na Defesa Comercial e Comercio Exterior, acompanhamento de processos,
representações e defesas nos Tribunais de Contas, em processos de dumping DECOM - SECEX, elaboração de consórcios,
convênios, contratos de gestão e termos de parceria, além da consultoria ligada ao terceiro setor.

DISPUTE RESOLUTION, COURT LITIGATION AND COUNSELLING

We act in Civil, Commercial and Consumer Litigation before Administrative Authorities, Lower Courts, appeals panels and
Appeal Courts, including Supreme Court litigation and overall Arbitration and Disputes Resolution environment.
Our professionals have outstanding expertise in litigation, being supported by dynamic strategies and multidisciplinary
teams in special cases in order to act quickly in the interests of our clients, and also through preventive activities and
negotiation techniques, always seeking an amicable solution for disputes.
The litigation, arbitration and overall counselling areas comprise the following activities: Commercial, Real State and
Propriety, Banking; Healthcare plans, Insurance; Pensions; Consumer Relations; Recovery, Bankruptcy and Business
Reorganization; Trade Representation; Securities; Contract and Public Bids Disputes.
GOVERNMENT AND REGULATORY, COMMERCIAL DEFENSE

Our role the öeld includes advisory in bids and tender processes , administrative agreements, public-private partnerships,
infrastructure projects, representation before overall government, regulatory agencies, general and sectorial regulators
(ANEEL, ANATEL, ANTAQ, ANS, ANTT, ANVISA, among others).
Before Commercial Defense Authorities we provide overall monitoring of proceedings, representations and defenses in
Accounting Courts. Beside this, we advice and lead legal preparation of consortiums, arrangements, management
agreements and partnership instruments, as well as consultancy involving the Third Sector.
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DIREITO DA CONCORRÊNCIA E ANTITRUSTE

Nesta área do Direito, a nossa atuação se estende desde o preparo e na submissão de atos de concentração econômica,
dentro do contexto de processos de fusão e aquisição, incluindo análises de risco e cenários de eventuais restrições ou
limitação aplicáveis pelas autoridades.
Nos processos de investigação de condutas de infração à ordem econômica, atuamos na defesa dos clientes ao longo do
processo administrativo junto ao CADE, bem como nas discussões judiciais posteriores.
Além disso, na área preventiva, possuímos extenso currículo de cursos e treinamentos para as organizações abrangendo as
potenciais pessoas expostas, tanto sua diretoria geral e conselhos, como área de vendas, marketing e controles, como na
administração geral.
ENERGIA, ENGENHARIA E CONSTRUÇÃO, IMOBILIÁRIO E INFRAESTRUTURA

Nesta área específica do Direito, a atuação dos profissionais de Trigueiro Fontes Advogados é voltada para a integração do
negócio imobiliário a projetos industriais e empresariais. A diversidade de formação dos profissionais que compõem a
equipe possibilita uma visão diferenciada e abrangente do negócio, permitindo que os projetos sejam elaborados de forma
a antecipar e prevenir eventuais obstáculos de ordem administrativa, fiscal ou ambiental.
Entre as atividades da área imobiliária, destacam-se: assessoria em transações imobiliárias rurais e urbanas; contratos de
planejamento, construção e administração imobiliária; incorporações, desmembramento, instituição de condomínio e
loteamentos.
Nos projetos de engenharia, atuamos na sua estruturação, sites industriais, com contratos de EPC (em geral incluindo o
modelo Turn Key), operação e gerenciamento, fornecimento a clientes ou de matérias primas, logística intermodal ou
simples.
Na área de Energia e Infraestrutura, apoiamos os clientes na estruturação dos projetos, aprovações e renovação de licenças
em geral, na escrituração e registro de direitos e servidões, além de apoio multidisciplinar para implantação, operação e
distribuição de energia, extensível a contratos de comercialização, venda e distribuição de energia.

COMPETITION AND ANTITRUST

We support clients in Merger Control preparation in the M&A processes seeking the best outfit in any potential restriction
or limitation in the local Authority önal decision.
In the Non-Compliance Investigations we are experienced in defense in Dawn Raids and the Competition Law proceedings
before the local Authority, extended to related Criminal and Civil Investigations and Court cases - including Class Actions.
We encourage the preventive and Competition Law Compliance offering and executing an extensive training program for
all exposed personnel including and not limited to Board Members, Representatives, Finance, Sales and Marketing.
ENERGY, ENGENIEERING, CONSTRUCTION, REAL ESTATE AND INFRASTRUCTURE

We are focused on real estate integration in industrial and business projects. The academic diversity of our professionals
allows them to take a differentiated and comprehensive business view, enabling projects to be prepared to anticipate and
prevent regulatory, tax or environmental barriers. The Real Estate area includes the following activities: advice on
Agriculture and Urban Real Estate transactions, planning, construction and real estate administration agreements,
greenfield developments, fractioning, build-to suit, retroöt, condominium organization and overall land spin off operations.
Our lawyers are skilled on overall industry greenfield projects, structuring the legal embodiment for Project teams applying
tailored solutions through EPC / EPC Turn Key contracts, Operation and Management, Supply, Logistics and Sales
Agreements.
In the Power, Energy and Infrastructure fields, we support our clients in the legal design, filing and Governmental approval
process, including regulatory permits, licenses and clearances for specific projects. In operation phase, we provide all needs
of legal advice for power generation and distribution, including energy sale and purchase and related regulatory filing,
renewal and control.
10

MEIO AMBIENTE

A atividade de Trigueiro Fontes Advogados na área
ambiental é desenvolvida sob uma visão empresarial, que
busca a viabilidade do negócio procurando evitar, se
possível, as incertezas da via judicial, abrangendo toda
matéria ambiental, tais como recursos hídricos, solo,
poluição, mineração, florestas, fauna, manejo e transporte
de produtos perigosos, resíduos sólidos, questões
atmosféricas e climáticas, produção e consumo.
Entre as atividades da área de Meio Ambiente, destacamse: consultoria ampla em direito ambiental e
sustentabilidade, saúde e segurança para suporte às
atividades e decisões empresariais, licenciamento
ambiental, orientação para obtenção e regularização de
licenças e alvarás, negociação e remediação de passivos
ambientais.
Nossa atuação também inclui a implementação e
participação em comitês de crise, revisão de comunicação
ambiental empresarial, contencioso administrativo e
judicial em todos os níveis.
ENVIRONMENTAL

Our deep and extensive experience in Environmental Law
and Projects gave us an entrepreneurial and very technical
mindset. We seek always to make business feasible and,
whenever possible, avoid legal uncertainty. Our team
covers all environmental matters such as water resources,
soil, pollution, mining, forests, animals, handling and
transportation
atmospheric

of

hazardous

and

climate

products,
issues,

solid

waste,

production

and

consumption.
The Environmental area includes the following activities:
broad consulting in Environmental Health and Safety laws
and sustainability, supporting business activities and
decisions, Environmental Licensing and Permits.
With

regard

to

Environmental

Liabilities

we

are

experienced in due diligence, remediation projects legal
strategy

design

and

execution,

negotiation

with

stakeholders. We also provide guidance and defense on
inquiries lead by the Public Prosecution Offices, set up
and

support

in

Crisis

Management

Committees,

Communication Review; administrative, pre-Court and
Court Litigation in all legal levels.
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CRIMINAL – CONTENCIOSO E CONSULTIVO

CRIMINAL

Trigueiro Fontes Advogados atua como defensor de
empresas e seus representantes, no combate a fraudes
corporativas.

Trigueiro Fontes Corporate Criminal team defend corporations
mainly and their representatives, support them in Corporate
Fraud and other Corporate related Crimes and Investigations
and Court Proceedings.

Entre as atividades da área penal empresarial, destacamse: orientação e defesa de clientes em investigações,
cumprimento de ordens de busca e apreensão, inquéritos
policiais em geral, Comissões de Investigações e/ou
processos criminais decorrentes de acusações de
sonegação fiscal, acidentes de trabalho, crimes contra o
meio ambiente, crimes contra a ordem econômica, crimes
contra as relações de consumo, crimes contra a honra,
crimes de violação de direito autoral e de marcas e
patentes, crimes de concorrência desleal.
Nossa área criminal promove ainda treinamentos para
nossos clientes nas áreas de registro e renovação de
licenças gerais, de produtos, ambientais e de segurança,
bem como consultoria, revisão e análise do Compliance às
normas e regulamentos e seus efeitos penais para sócios,
dirigentes,
responsáveis
técnicos,
gerentes
e
representantes em geral.
SOCIETÁRIO,
FUSÕES
E
AQUISIÇÕES,
VENTURES, INVESTIMENTOS ESTRANGEIROS

JOINT

Assessoramos clientes nacionais e estrangeiros em seus
projetos, estruturando e implementando alternativas de
investimento, constituição de sociedades e elaboração de
seus atos societários, reestruturações societárias, fusões,
incorporações e cisões, constituição de joint ventures,
negociações com outras sociedades e investidores, bem
como atuando junto a agências reguladoras e
desempenhando as atividades referentes à área de
Compliance.
Além disso, apoiamos juridicamente nossos clientes em
transações comerciais internacionais e na implementação
de soluções para o estabelecimento ou incremento de
presença de empresas no mercado brasileiro ou no
exterior.
TRABALHISTA – CONTENCIOSO E CONSULTIVO

A área trabalhista de Trigueiro Fontes Advogados é
estruturada para o atendimento preventivo, em questões
de direitos individuais e coletivos, como também de
contencioso administrativo ou judicial.
Nossos profissionais estão preparados para prestar
opiniões legais, consultorias e pareceres, elaborar
documentos pertinentes a expatriados; avaliação de
passivos trabalhistas, revisão de políticas internas, atuação
em auditorias, due diligence e negociações coletivas.

Our team provide the following services: guidance and defense
of clients in Police pre-Court Investigations and/or Criminal
Procedure, Congress and other Authorities Commissions our
Investigations.
We
to
cover
Tax
evasion,
Occupational
Accidents,
Environmental, Competition, Cartel, Consumer relations, Abuse,
Copyright, Unfair Competition, Trade Marks, Patent Crimes or
violations.
We provide tailor made training sessions for exposed personnel
in product and operation regulations in the criminal angle,
including Dawn Raid and Crisis Systems set up and
implementation– in synergy with other Practice Areas teams
where is needed.
CORPORATE LAW,
INVESTMENT

M&A,

JOINT

VENTURES,

FOREIGN

We provide overall Corporate Law support and advice, including
advisory services for projects of domestic and foreign clients
through the structuring and implementation of investment
decisions, business incorporation, preparation of routine or
special actions and Corporate Restructuring.
In the M&A field we provide services in pure, down or upstream
mergers, incorporation and spin-offs, joint ventures, negotiations
with other companies, investors, besides all regulatory öling and
approvals.
The Firm also advises clients in international business
transactions, providing support for implementation of solutions
regarding the establishment of companies in Brazil or abroad,
or to expand their presence in domestic or foreign markets.
EMPLOYMENT AND LABOR, LITIGATION AND COUNSELLING

Due to its long and deep routes in Employment and Labor, our
teams are structured to offer preventive assistance on individual
and collective rights, as well as client attorneys in one of the
Brazilian legal peculiar classics: overall Employment Court
Litigation, Administrative Pre-Court Proceedings and Union
Collective Negotiation Agreements or Litigation.
We provide legal counselling and advice in Statutory
Employment & Labor Rules Compliance, Benefits, Pensions,
Terminations, Re-Structuring Processes, Pre-Court settlements,
documents package for Employees and Executive Expatriation,
overall Audits, Due Diligence and liabilities management and
review internal policies and compliance to Local Law.
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TRIBUTÁRIO – CONTENCIOSO E CONSULTIVO

TAX LITIGATION AND COUNSELLING

A área tributária de Trigueiro Fontes Advogados está
capacitada para atender as necessidades de seus clientes
quanto aos tributos cobrados nos níveis federal, estadual e
municipal em todo o Brasil.

Our Tax Team guides our clients in the overall challenging Tax
environment in Brazil.

Entre as atividades da área tributária, destacam-se:
consultoria; planejamento de operações específicas das
empresas, assim como nas operações de aquisição de
empresas, fusões, incorporações, cisões, joint ventures,
obtenção de incentivos fiscais, obtenção de regimes
especiais de tributação, parcelamentos e similares,
contencioso administrativo e judicial em geral.
Assessoramos nossos clientes na revisão dos ciclos de
controle, cobrindo apoio e discussões na formação e
gestão de provisões contábeis, ciclos de auditoria,
sistemas de gestão tributária, in house or remote
secondment para Departamentos Jurídicos e/ou Fiscais e
projetos de estandardização de controles.
Nossa profunda e extensa experiência no contencioso
fiscal e tributário nos habilita a defender ou propor
medidas em processos administrativos e no Poder
Judiciário em todas suas Instâncias e Tribunais. Nosso
sistema de acompanhamento de processos fornece dados
e relatórios atualizados que apoiam o processo estratégico
e decisório dos clientes nesta área fundamental para a
atividade econômica.
STARTUPS, FINTECHS E INVESTIDORES

A inovação faz parte de nosso DNA.
Criamos StartUpGO! e FinTechGO! – nossas plataformas
de serviços legais para Start Ups e Fin Techs, além da
Fit4Pro! para Investidores ao lado da nossa incubadora
LawTechGO!

We perform tax planning advisory on specific companies’
transactions or operations, M&A review and design, Spin-Offs
and Joint Ventures, Tax Incentives or Special Tax Regimes,
Restructuring, Due Diligences and Auditing.
The Control Cycle support designed by our team covers
Financial Reserves update and review, Corporations Auditing
Cycles, Tax Management System, In house or Remote
Secondment for Legal and Tax Departments, Processes
Standardization.
Our deep knowledge, experience and attorney very successful
skills are at our clients service in the peculiar Brazilian Tax
Litigation environment in overall litigation before Administrative
Authorities, Lower Courts, Appeal and High Courts, including
Supreme Court. Our IT System for Litigation provides up-to-date
data from all cases, standard and tailor made reports, with
complete synergy with our clients systems and control cycles.
STARTUPS, FINTECHS & INVESTORS

We take innovation seriously. It is our DNA.
We create StartUpGO! and FinTechGO! - our legal services
platforms for Start Ups and Fin Techs, besides Fit4Pro! for
Investors and our laboratory LawTechGO! – where we also do
science!
Here we embrace our clients enthusiasm, fights and success and
support them with the Fit-for-Propouse and best legal solutions
for Brazilian always challenging legal and regulatory
environment.

Aqui, acolhemos nossos clientes no seu entusiasmo,
desafios, lutas e conquistas, com soluções legais criadas e
adaptadas para cada tipo de projeto, sempre
considerando o desafiador ambiente normativo e
regulatório no Brasil.
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São Paulo - SP
Rua Haddock Lobo, 846, Torre B,
13o andar
Jardins - CEP: 01414-000
saopaulo@trigueirofontes.com.br

Recife - PE
Av. República de Líbano, 251
Torre C , sala 2801
Pina - CEP: 51110-160
recife@trigueirofontes.com.br

Manaus - AM
Av. Rio Jutaí, 670, Vieiralves
N. Sra. das Graças - CEP: 69053-020
manaus@trigueirofontes.com.br

Rio de Janeiro -RJ
Av. Rio Branco, 01 - sala 1704
Centro - CEP: 20090-003
riodejaneiro@trigueirofontes.com.br

www.trigueirofontes.com.br
Fone (Phone) : 0800 000-1993

Porto Alegre- RS
Rua Antônio Carlos Berta, no 475
Salas 501 a 503 - Condomínio FK
Jardim Europa - CEP: 91340-020
portoalegre@trigueirofontes.com.br

