TERRAS COELHO ADVOGADOS é uma sociedade de
advogados devidamente registrada da Ordem dos Advogados do Brasil sob o nº 15.196, e
atual nos mais variados ramos do direito, com atuação preventiva e contenciosa em todo o
território nacional.
Sociedade nascida da união de profissionais com expressiva bagagem
jurídica e experiência forense, buscamos sempre honrar nossa tradição, que se volta
preponderantemente ao dinamismo, discrição e dedicação aos clientes, que são, sobretudo,
nosso maior patrimônio e fazemos questão absoluta de preservá-los.
O escritório Terras Coelho Advogados conta com uma equipe
altamente qualificada, e seus profissionais, que possuem formações acadêmicas específicas
em cada ramo de atuação, fazem com que o escritório seja reconhecido pela excelência dos
serviços prestados e dedicação exclusiva aos interesses de cada cliente.
Contamos também com um dos maiores diferenciais da atualidade, que
é infraestrutra tecnológica digital ligada à implementação do recente Processo Judicial
Eletrônico, criado pela Lei 11.419/2006, que abrange todo o território nacional.
Para maiores informações acesse o nosso site ou entre em contato com
o telefone abaixo para apresentarmos nossos trabalhos.
Cordialmente,

William Medeiros Terras

Helio Tadeu Brogna Coelho

Áreas de Atuação

Direito Civil (Preventivo e Contencioso)
Terras Coelho Advogados
atua intensamente em litígios de
natureza civil perante o Poder
Judiciário do país (Contencioso),
seja de competência estadual ou
federal, contando, para tanto, com
infra-estrutura física e digital, por meio de unidade integrada com correspondentes em
diversas comarcas onde litiga em defesa dos interesses de seus clientes. Atuamos não só com
litígios perante o Poder Judiciário, mas também de formas alternativas para solução de
conflitos, tais como a mediação e arbitragem, núcleos de conciliação, dentre outros, contando
com profissionais capacitados para tanto.
Atuamos também na área do Direito de Família, como separações judiciais e
extrajudiciais, inventários, testamentos, interdições, alimentos etc.

Direito do Trabalho
Além de atuar na estratégia de
prevenção e atuação em litígios
trabalhistas, individuais e coletivos,

reclamatórias trabalhistas individuais e plúrimas, Terras Coelho Advogados atua no
contencioso em massa, especialmente na defesa patronal. Atuamos em processos
administrativos junto às Delegacias Regionais do Trabalho, ao Ministério do Trabalho e
Emprego, ações civis públicas ajuizadas por Procuradorias Regionais do Trabalho etc.

Direito do Consumidor
O escritório Terras Coelho Advogados possui um corpo de profissionais
especializados no contencioso-consumidor em massa, com
eficiência e em diversos ritos processuais, seja em Juizados
Especiais ou Varas Cíveis. Possui grande capacidade de
realização de atos procedimentais, tais como audiências,
sustentação oral junto aos Tribunais e Turmas recursais.
Trabalhamos com assessoria preventiva, de modo que os
conflitos entre consumidores e fornecedores de produtos ou
serviços sejam evitados. Os contratos de relação de consumo
elaborados pelo escritório Terras Coelho Advogados buscam sempre o amparo e adequação
ao Código de Defesa do Consumidor, a fim de minimizar os riscos de eventuais indenizações
por fato ou vício do produto ou do serviço.

Direito Eletrônico, Digital e E-commerce (Tecnologia)
O escritório Terras Coelho Advogados
presta serviços estratégicos de consultoria de
segurança da informação, segurança digital,

guarda, divulgação e proteção jurídica de base de dados, preservação de provas, documentos
eletrônicos, privacidade e novas tecnologias, gerenciamento de impactos de risco legais
gerados por meios eletrônicos. Defende empresas de crimes de informática, Lei do Software,
e tem intensa atuação em acompanhamento de processos judiciais e administrativos
relacionados ao direito eletrônico (empresas de games, sites de compras etc).

Direito Societário e Comercial
Sempre buscando a excelência na prática
jurídico - empresarial, a área de Direito Societário
do escritório Terras Coelho Advogados atende
clientes

brasileiros

e

estrangeiros

em

suas

operações no Brasil. O escritório também promove a constituição e estruturação de
sociedades, associações e fundações; obtenção de autorizações para sociedades, associações e
fundações estrangeiras a funcionarem no País; promove reorganizações societárias:
aquisições de participações societárias e transferências de ativos, fusões, incorporações e
cisões; assessoria na elaboração de atas, contratos sociais, estatutos sociais, alterações
contratuais ou estatutárias, acordos de acionistas e de sócios, regulamentos e regimentos
administrativos internos, códigos de ética, procurações e quaisquer outros documentos
societários de rotina das sociedades, associações e fundações; incluindo a organização e a
atualização de livros e documentos societários; orientação de condutas em assembléias
gerais, reuniões de sócios, administradores e conselheiros;

Direito Penal
Considerado uma importante inovação das ciências criminais, o Direito Penal
Empresarial concentra-se nos crimes que afetam diretamente as pessoas jurídicas, seus
administradores e gerentes, inclusive em crimes digitais de alta complexidade, possibilitando
uma melhor visualização dos impactos da legislação criminal no cotidiano das empresas.

A área de Direito Penal Empresarial está plenamente apta a defender as empresas e
seus funcionários em qualquer procedimento judicial ou policial, notadamente nos crimes
contra a ordem tributária, nos crimes contra o sistema financeiro nacional, nos crimes
ambientais, contra as relações de consumo, violação de direito autoral, marcas, patentes e
concorrência desleal. Apóia também a alta direção nas decisões sobre a condução de
investigações e respostas a fraudes corporativas, sejam internas ou externas, na esfera policial
e judicial.

Sendo o que nos apresenta para o momento,
aproveitamos o ensejo para tributar a Vossa Senhoria os nossos mais elevados protestos de
estima e consideração.

Atenciosamente,

William Medeiros Terras

Helio Tadeu Brogna Coelho

Contato:
Rua Barão do Triunfo, 427 | 4º andar | Brooklin Paulista | São Paulo | SP | CEP 04602-002.
Telefone: 55 (11) 2857-5072
www.terrascoelho.com.br

Localização:

