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A relação entre Brasil e Israel é, atualmente, 
uma das mais promissoras. Comercialmente, a 
relação entre os dois países fortaleceu-se 
consideravelmente nos últimos anos e, hoje, de 
acordo com o Ministério da Indústria e 
Comércio Exterior (MDIC),  o comércio com 
Israel representa 1% do comércio exterior 
brasileiro. Em 2018, o Brasil importou US$ 1,17 
bilhão do país

Em 2015, as relações comerciais entre os dois 
países totalizaram USD 1.5 bilhões. A conexão 
entre Brasil e Israel também se traduz na
significativa presença da comunidade judaica 
no Brasil, estimada em mais de 120 mil 
pessoas, sendo uma das dez maiores 
comunidades judaicas do mundo.

Trench Rossi Watanabe é um dos maiores
escritórios de advocacia do Brasil e está 
posicionado entre os melhores escritórios em 
praticamente todas as áreas do direito. Com 
mais de meio século de existência, possuímos
vasta experiência em assessorar, de forma 
efetiva, assuntos e transações pioneiras e de 
alta complexidade. Com mais de 200 
profissionais em São Paulo, Brasília, Rio de 
Janeiro e Porto Alegre, podemos assessorá-lo 
com conhecimento e confiança em todos os 

NOVAS FRONTEIRAS
aspectos da legislação brasileira, seu 
sistema legal e suas práticas empresariais. 
Trench Rossi Watanabe também oferece aos 
seus clientes acesso a uma perspectiva 
global por sua cooperação estratégica com 
o escritório Baker McKenzie – uma das
mais amplas e sólidas redes do mercado 
jurídico. Esta cooperação nos proporciona 
uma essência global e traz a oportunidade 
de desenvolvermos projetos de forma
colaborativa, com advogados com vasta 
experiência nas mais diversas jurisdições e 
prestando os serviços que nossos clientes 
necessitam, onde quer que seja. 

Buscando sempre estar pronto para os 
desafios econômicos do novo século, Baker  
McKenzie conta com mais de 4.000
advogados alocados em 77 escritórios pelo 
mundo. Por fim, é importante mencionar que 
nosso Israeli Desk é composto por
advogados que possuem uma conexão com 
os valores e cultura israelenses, permitindo 
que nossa equipe ofereça serviços jurídicos 
especializados por meio do fortalecimento 
do conceito de “know your client” adotado
por nosso Escritório.





ATENDENDO ÀS SUAS 
NECESSIDADES

Antitruste/Concorrência. Orientação em registros de controles concorrenciais referentes a fusões, aquisições e 
parcerias estratégicas e investigações antitruste, incluindo casos de formação de cartel e abuso de poder econômico; 
negociação de acordos e apresentação de pedidos de leniência; representação judicial de empresas investigadas; 
assistência em auditorias de antitruste e programas de observância e conformidade.

Bancário e Financeiro. Consultoria em todos os aspectos da atividade bancária internacional e regional, incluindo 
fundos de investimentos, financiamento de operações comerciais, derivativos, compliance,  reestruturação de dívidas, 
licenciamento e registro, negociações de financiamento de projetos; orientação em procedimentos administrativos 
perante o Banco Central do Brasil e outros órgãos reguladores.

Comércio Internacional. Consultoria sobre as regras do mercado internacional, contratos da OMC, Resolução de 
Controvérsias no Mercosul e acesso aos mercados. Orientação em operações de comércio exterior, barreiras c
omerciais, restrições à importação e exportação, e medidas comerciais reparatórias. Representação em investigações 
antidumping, controvérsias no mercado internacional levadas ao governo brasileiro e ao Mercosul.

Compliance e Investigações. Consultoria nas mais diversas questões de compliance, gerenciamento de riscos e 
governança corporativa, incluindo o desenvolvimento e implementação de programas de compliance e praticas 
empresariais adequadas; treinamentos personalizados in-company; avaliação de risco e auditoria; investigações e 
remediações; e representação em processos cíveis, criminais e administrativos.

Contencioso e Arbitragem. Prevenção e administração de conflitos, incluindo as ADRs – Meios Alternativos de 
Resolução de Controvérsias; representação e defesa de direitos em processos judiciais, recuperação judicial, de 
arbitragem e mediação nas esferas nacional e internacional.

Contratos Imobiliários. Orientação na compra, venda e arrendamento de propriedades; contratos com shopping 
centers e incorporação imobiliária, estruturação e securitização de recebíveis.

Direito do Consumidor. Orientação em caso de recall de produtos; coordenação, execução e análise de auditorias 
visando à proteção dos consumidores; desenvolvimento de ferramentas de monitoramento da conformidade; 
representação perante o Conselho de Autorregulação Publicitária do Brasil – CONAR

Direito Penal Empresarial. Representação em processos cíveis, criminais e administrativos; orientação em questões 
litigiosas, incluindo busca e apreensão, investigações e processos criminais.

Direito Público, Relações Governamentais e Regulatório. Consultoria em parcerias público-privadas, assessoramento 
em licitações e contratos públicos, processos administrativos; aconselhamento em limitações administrativas do Direito 
da Propriedade, Lei de Improbidade Administrativa e Lei de 
Responsabilidade Fiscal.

Direito Trabalhista e Previdenciário. Auditorias e monitoramentos trabalhistas, investigações, consultoria em todas as 
questões trabalhistas, incluindo as relacionadas à saúde e segurança e seguridade social, planos de participação nos 
lucros, contratação e dispensa de executivos, revisão de pacotes de benefícios e plano de bônus e de opções de 
ações, negociações coletivas, questões trabalhistas administrativas e coletivas, além de processos trabalhistas 
individuais.

Nosso Israeli Desk oferece uma vasta gama de serviços para empresas 
negociando ou investindo no Brasil ou América Latina, com foco nas 
seguintes áreas:



Direito Tributário. Consultoria em todos os tributos brasileiros diretos e indiretos, bem como em assuntos relacionados à 
seguridade social e questões alfandegárias; atuação especializada em processos tributários, tanto em nível 
administrativo como judicial, em tributação sobre investimentos estrangeiros, aquisições e reestruturações societárias, 
preços de transferência e uso de tratados para evitar a dupla tributação, estruturação de investimentos brasileiros no 
exterior e tributação de pessoas físicas, incluíndo planejamento familiar.

Energia, Mineração, Petroquímica e Infraestrutura. Assistência em projetos incluindo transações de fusões e aquisições, 
privatização, parcerias público-privadas e licitações públicas na indústria de energia, petróleo e gás, petroquímica, 
mineração e infraestrutura; assessoramento em projetos greenfield e brownfield, incluindo financiamento e garantias, 
contratos de empreitada global - EPC, Contratos de Operações Conjuntas - JOA, e fornecimento em longo prazo; 
consultoria em questões regulatórias, tributárias e 
ambientais.

Fusões e Aquisições. Estruturação e negociação de acordos envolvendo a aquisição e a venda de empresas ou ativos 
para investidores estratégicos e financeiros, joint ventures e reestruturação empresarial; realização de auditorias legais 
e organização de data room, gerenciamento e remediação de riscos jurídicos e aprovações regulatórias para diversas 
fusões e aquisições e parcerias estratégicas.

Indústria Farmacêutica, Alimentícia e de Cosméticos. Consultoria em todos os aspectos referentes a esses ramos, 
incluindo regulamentação, registro e aprovações da Agência Nacional da Vigilância Sanitária (Anvisa) e do Ministério 
da Agricultura, propriedade intelectual, tributação, aspectos trabalhistas, proteção ao consumidor, concorrência, 
compliance, litígios, fusões e aquisições, contratos de distribuição e comercialização, terceirização de produção e 
contratos de co-sharing (compartilhamento e troca de 
informações sobre produtos e serviços).

Meio Ambiente. Consultoria em administração de questões ambientais e de segurança para a manutenção da 
saúde; monitoramento e auditoria dos aspectos ambientais; negociação com as autoridades governamentais; 
administração de crises ambientais; participação em negociações e projetos internacionais, nos termos do 
Mecanismo de Desenvolvimento Limpo e Implementação Conjunta de Mecanismos do Protocolo de Kyoto e 
mercados voluntários.

Propriedade Intelectual. Proteção de direitos de PI e imposição do cumprimento da Lei de Propriedade Industrial; 
assistência nos programas antifraude e de controle de fronteiras, biotecnologia, estruturação de licenciamento, 
royalties, e tributação.

Seguros. Orientação sobre todos os aspectos das atividades de seguros, incluindo investimentos e  estruturação de 
novos produtos, controles de câmbio de moedas, tributação e financiamento; estruturação de transferências de 
carteiras, projetos de investimentos ou desinvestimentos na área de seguros, bem como todas as licenças e 
aprovações requeridas pelos órgãos reguladores.

Societário e Mercado de Capitais. Consultoria geral sobre todos os aspectos societários e do mercado de capitais, 
incluindo a emissão de títulos e valores mobiliários, abertura e fechamento de capital de empresas na bolsa de 
valores, ofertas públicas, prestação de contas e divulgação de informações; orientação na  preparação de relatórios 
trimestrais e anuais, bem como todas as aprovações legais e regulamentares relacionadas.

Tecnologia da Informação e Comunicações. Assistência jurídica e regulatória, incluindo orientação em transações e 
contratos complexos de TI, estruturação de sistemas terceirizados e negociações, comércio eletrônico.



Nossa consultoria é voltada à busca de soluções para o 
sucesso dos negócios de nossos clientes, segundo os
seguintes princípios:

Visão global
Devemos entender os mercados de nossos clientes, seus 
concorrentes, tendências e desafios jurídicos, estrutura e cultura 
organizacionais, as circunstâncias, benefícios e riscos do negócio.

Ir além das questões jurídicas
Nossa atuação deve considerar sobretudo os objetivos estratégicos 
do cliente.

Comunicação com clareza
Evitamos usar jargões jurídicos. Questões jurídicas complexas 
devem ser descritas de forma simples e direta.

Atender às necessidades do cliente
Nosso aconselhamento deve considerar as expectativas e 
necessidades dos nossos clientes, agregando valor a seus 
negócios.

Diálogo
Mantemos constante comunicação com o cliente para entender as 
principais preocupações, desafios e oportunidades do negócio.

CONSULTORIA 
ORIENTADA AO NEGÓCIO

 

Trench, Rossi e Watanabe é reconhecido entre os melhores escritórios 
de advocacia do Brasil pelas seguintes publicações:

QUALIDADE RECONHECIDA
INTERNACIONALMENTE

CHAMBERS
AND PARTNERS

LATIN
LAWYER

IFLR1000 LEADERS LEAGUE

GCR

WHO’S WHO
LEGAL

ANÁLISE
ADVOCACIA 500

LACCA THE LEGAL 500



Nossa consultoria é voltada à 
busca de soluções para o 
sucesso dos negócios de nossos 
clientes, segundo os
seguintes princípios:

Visão global
Devemos entender os mercados de nossos clientes, seus concorrentes, 
tendências e desafios jurídicos, estrutura e cultura organizacionais, as 
circunstâncias, benefícios e riscos do negócio.

Ir além das questões jurídicas
Nossa atuação deve considerar sobretudo os objetivos estratégicos do 
cliente.

Comunicação com clareza
Evitamos usar jargões jurídicos. Questões jurídicas complexas devem ser 
descritas de forma simples e direta.

Atender às necessidades do cliente
Nosso aconselhamento deve considerar as expectativas e 
necessidades dos nossos clientes, agregando valor a seus negócios.

Diálogo
Mantemos constante comunicação com o cliente para entender as 
principais preocupações, desafios e oportunidades do negócio.

CONSULTORIA 
ORIENTADA AO
NEGÓCIO



Esther Flesch
São Paulo,  Sócia, Compliance e Investigações, Propriedade Intelectual e Tecnologia da 
Informação
Tel.: +55 11 3048 6940 
esther.flesch@trenchrossi.com 

Michel Sancovski
São Paulo,  Sócio, Compliance e Investigações, e Imobiliário
Tel: +55 11 3048 6570 
michel.sancovski@trenchrossi.com 

Adam Milgrom
São Paulo,  Associado, EMI/Direito Público, Relações Governamentais, Regulatório e Infraestrutura 
Tel: +55 11 3048 6754 
adam.milgrom@trenchrossi.com 

Daniel Leib Zugman
São Paulo,  Associado, Tributário
Tel: +55 11 5091 5929 
daniel.zugman@trenchrossi.com

Felipe Zaltman
Rio de Janeiro,  Associado, Propriedade Intelectual
Tel: +55 21 2206 4992
felipe.zaltman@trenchrossi.com  

Ilan Jadoul
São Paulo,  Associado, Fusões e Aquisições
Tel: +55 11 3048 6983 
ilan.jadoul@trenchrossi.com 

Leonardo Kaufman
Rio de Janeiro,  Associado, Trabalhista
Tel: +55 21 2206 4994 
leonardo.kaufman@trenchrossi.com 

Tatiana Gampel
São Paulo,  Associada, Compliance e Investigações
Tel: +55 11 3048 8265 
tatiana.gampel@trenchrossi.com 

Esther Flesch
São Paulo,  Partner, Compliance & Investigations, Intellectual Property and 
Information Technology
Tel.: +55 11 3048 6940 
esther.flesch@trenchrossi.com 

Michel Sancovski
São Paulo,  Partner, Compliance & Investigations and Real Estate
Tel: +55 11 3048 6570 
michel.sancovski@trenchrossi.com 

Adam Milgrom
São Paulo,  Associate, EMI/Public Law, Government Relations, Regulatory and Infrastructure 
Tel: +55 11 3048 6754 
adam.milgrom@trenchrossi.com 

Daniel Leib Zugman
São Paulo,  Associate, Tax
Tel: +55 11 5091 5929 
daniel.zugman@trenchrossi.com

Felipe Zaltman
Rio de Janeiro,  Associate, Intellectual Property
Tel: +55 21 2206 4992
felipe.zaltman@trenchrossi.com  

Ilan Jadoul
São Paulo,  Associate, Mergers & Acquisitions
Tel: +55 11 3048 6983 
ilan.jadoul@trenchrossi.com 

Leonardo Kaufman
Rio de Janeiro,  Associate, Labor and Employment
Tel: +55 21 2206 4994 
leonardo.kaufman@trenchrossi.com 

Tatiana Gampel
São Paulo,  Associate, Compliance & Investigations
Tel: +55 11 3048 8265 
tatiana.gampel@trenchrossi.com 

CONTATOS

 

Leonardo Kaufman
Rio de Janeiro, Associado, 

Trabalhista
Tel: +55 21 2206 4994 

leonardo.kaufman@trenchrossi.com 

 

 

Felipe Zaltman
Rio de Janeiro, Associado,  

Propriedade Intelectual
Tel: +55 21 2206 4992

felipe.zaltman@trenchrossi.com  

 

Adam Milgrom
São Paulo, Associado, EMI/Direito 

Público, Relações Governamentais, 

 

Regulatório e Infraestrutura 
Tel: +55 11 3048 6754 

adam.milgrom@trenchrossi.com 

  
Juliana Libman

Rio de Janeiro, Associada,  
Propriedade Intelectual

Tel: +55 21 2206 4946
juliana.libman@trenchrossi.com 

São Paulo
Rua Arq. Olavo Redig de Campos, 105 - 31º andar
Edifício EZ Towers Torre A - 04711-904
São Paulo - SP - Brasil
Tel.: +55 11 3048 6800
Fax: +55 11 5506 3455

Rio de Janeiro
Rua Lauro Muller, 116, Cj. 2802
Ed Rio Sul Center, 22290-906
Rio de Janeiro - RJ - Brasil
Tel.: +55 21 2206 4900
Fax: +55 21 2206 4949

Brasília
SAF/S Quadra 02 - Lote 04 - Sala 203
Ed. Comercial Via Esplanada - 70070-600
Brasília - DF - Brasil
Tel.: +55 61 2102 5000
Fax: +55 61 3323 3312

Porto Alegre
Av. Soledade, 550
Cj. 402, 403 e 404 - 90470-340
Porto Alegre - RS - Brasil
Tel.: +55 51 3220 0900
Fax: +55 51 3220 0901

trenchrossi.com.br


