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A Garrigues é uma grande firma
internacional de serviços jurídicos e
tributários, que conta com uma ampla
rede de escritórios e uma equipe
multidisciplinar de profissionais,
com capacidade para prestar seus serviços
em qualquer lugar do mundo.
Procuramos e valorizamos o talento.
Queremos geri-lo de uma forma
adequada para que nos permita
melhorar e crescer dia a dia.
Oferecemos valor aos nossos clientes,
colocando-os no foco
da nossa atuação profissional.

3

A Garrigues é uma firma internacional de

serviços legais e fiscais, que presta assessoria
em direito empresarial nos principais cenários
econômicos do mercado global. Desde sua
fundação, em 1941, o escritório sempre se
destacou por sua vocação internacional e por
seu caráter empreendedor.
Nossa equipe é composta por duas mil pessoas
de vinte e tres nacionalidades diferentes que,
sob uma direção única e integrada e com
os mesmos padrões de qualidade, operam
em treze países da Europa, América, Ásia e
África, nos quais dispomos de uma estrutura
consolidada de equipes e escritórios.
Todos os profissionais da Garrigues
compartilham os mesmos sinais de identidade:
empatia com o cliente, preocupação constante
por compreender suas necessidades e estrito
cumprimento das normas deontológicas. Estas
qualidades, somadas à sua ampla experiência,
formação e disponibilidade, consolidam a
Garrigues como um dos escritórios mais
prestigiosos e profissionalizados do setor.
A Garrigues é um dos grandes escritórios
internacionais de serviços legais e fiscais,
situando-se entre as firmas globais de advocacia
mais importantes do mundo. Possui uma
equipe de especialistas, que presta assessoria
em direito empresarial nas mais complexas e
importantes operações do mercado.
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Sinais de
identidade
Experiência e prestígio

Avalizam-nos setenta e cinco anos de experiência liderando o
setor dos serviços legais e fiscais e participando ativamente da
vida jurídica e econômica.

Independência e ética

O trabalho dos nossos profissionais se rege por rigorosos
princípios deontológicos e por um código próprio de atuação
profissional, que garantem a transparência e independência
das nossas ações.

Capacidade técnica e especialização

A formação contínua dos nossos profissionais é um valor
estratégico. Contamos com especialistas em mais de 30 áreas
e indústrias, que dominam das práticas tradicionais do Direito
aos novos ramos jurídicos.

Flexibilidade e adaptação

A relação com todos os nossos clientes é baseada na confiança
e na empatia. O objetivo é oferecer um acompanhamento
personalizado que se adapte às necessidades concretas que
cada caso exige.

Rapidez de resposta e antecipação

Oferecemos plena disponibilidade e capacidade de previsão.
Sabemos que a agilidade é um valor fundamental para
alcançar o sucesso.

Gestão do conhecimento 				
e inovação tecnológica

Contamos com um sistema de gestão do conhecimento que
nos permite compartilhar a informação necessária com os
nossos clientes no momento oportuno.
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Estratégia
e inovação
Na Garrigues acreditamos firmemente que o valor mais importante de uma
empresa são as suas pessoas. O compromisso e a experiência comprovada da nossa
equipe são fundamentais para ultrapassar as expectativas de cada cliente e assumir
responsabilidades com solvência e determinação.
A par de um profundo conhecimento técnico, nossos profissionais têm uma visão
estratégica e inovadora, orientada para o negócio, que lhes permite se adaptarem às
necessidades de cada cliente e anteciparem futuras mudanças.
Seu permanente contato com a realidade empresarial situa a nossa equipe em
uma posição privilegiada para oferecer serviços de assessoria integral de qualidade.

Most innovative project: Garrigues Work
Expansion Legal Awards for Excellence in Business Law Practice 2019

‘Best strategy implementation’:
Garrigues Innovation Think Tank
Managing Partners’ Forum Awards 2019

“

Nosso sucesso é
a confiança dos
nossos clientes.
Nosso objetivo é
ajudá-los a criar valor.
Nossa estratégia:
reconhecer, atrair
e gerir o talento
Fernando Vives,
Presidente executivo

6

Rede Global
O escritório Garrigues se define por sua vocação internacional e pela
necessidade de estar sempre próximo do cliente. Estamos presentes nos
principais cenários econômicos mundiais, com sedes próprias na Espanha,
Portugal, Colômbia, Peru, México, Chile, Brasil, China, Polônia, Marrocos,
Bruxelas, Londres e Nova Iorque.

A Garrigues é membro da Taxand, a primeira rede global exclusivamente
tributária, integrada por escritórios profissionais dos cinco continentes.

www.taxand.com

RECONHECIMENTO INTERNACIONAL
Best transaction: sale of a 20% holding in Gas Natural to CVC
Expansion Legal Awards for Excellence in Business Law Practice 2019

Tax Firm of the Year in Spain and Portugal
International Tax Review 2019

M&A Legal Adviser of the Year: Spain

Mergermarket European M&A Awards 2016 and 2018

Garrigues, named Best Company to Work For
Actualidad Económica 2018

Best Tax Firm in Spain and Deal of the Year
(Takeover bid by ACS and Atlantia)

Expansion Legal Awards for Excellence in Business Law Practice 2018

Continental Europe’s leading firm

The European 100 – The Lawyer 2017 and 2018

Law Firm of the Year: Iberia

The Lawyer European Awards 2016 and 2018

Client Service Award for Spain
Chambers Europe Awards 2017

European Law Firm of the Year
The British Legal Awards 2017
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América
Latina
Garrigues é um escritório de direito internacional
totalmente integrado e que atua na América Latina
há mais de 40 anos, através de alianças com diversos
escritórios da região.
O escritório está ampliando a atividade jurídica e
fiscal na América Latina com a implantação de uma
rede de escritórios próprios e estabelecendo-se
como uma das principais presenças diretas nessa
região, tendo representação na Colômbia, no Peru,
no México, no Chile e no Brasil.
O processo de expansão do escritório será concluído
com a abertura de novas filiais em outros locais da
região, o que permite fornecer um serviço uniforme,
coordenado e de qualidade.
Garrigues pretende ser referência em escritório
de advocacia na América Latina, oferecendo um
serviço diferenciado e de acordo com as normas
exigidas, sendo a nossa marca nas localidades em
que atuamos.

RECONHECIMENTO NA AMÉRICA LATINA
Best Law Firm: Latin America-Wide
Leaders League 2019

Peru Most Innovative Law Firm of the Year
and Capital Markets Firm of the Year
in The Andes
International Financial Law Review (IFLR) 2019

Banking and Finance Deal of the Year:
Metro de Bogotá

Latin Lawyer’s Deals of the Year Awards 2019

Latin American Local Legal Adviser
of the Year
IJ Global Awards 2019

Americas Tax Awards, International Tax Review 2018

Transatlantic Independent Law Firm of the Year
Transatlantic Legal Awards (ALM Group) 2018

Project Finance Deal of the Year: Norte III (Mexico)
Latin Lawyer’s Deal of the Year Awards 2018

Sovereign Bond of the Year: Peru

Latin Finance’s Deals of the Year Awards 2018 and 2019

Capital Markets Firm of the Year in Chile
IFLR Americas Awards 2018

Law Firm of the Year: Andes

Regional Client Service Law Firm of the Year

Leveraged Finance Deal of the Year:
Inretail (Peru)

Recommended firm in Chile,
Colombia, Mexico and Peru

LatinFinance Deals of the Year Awards 2017 and 2019

Bonds & Loans Latin America Deals of the Year 2019
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Americas Tax Policy Team of the Year:
Garrigues Colombia

Chambers Latin America Awards 2017

Latin Lawyer 250 – Latin America’s
leading business law firms 2016, 2017 and 2018

Prática
Brasileira
No Brasil, a Garrigues tem um acordo de
cooperação assinado com o escritório de advogados
independente NBFA (www.nbfa.com.br), que atende
às necessidades de nossos clientes nas diversas áreas
do direito brasileiro quanto a negócios.
A Garrigues também opera diretamente em
São Paulo como consultor tributário (através da
Garrigues Consultores Tributários) e como consultor
em direito estrangeiro.

Como assessor tributário
especializado (através da Garrigues
Consultores Tributários)

Oferece aos clientes um amplo leque de serviços
tributários que incluem trabalhos de análise,
cumprimento normativo, gestão e planejamento
nas seguintes áreas:

• Tributação indireta 		

• Determinação de

• Fusões e aquisições

• Capital de risco

• Tributação internacional

• Financiamento de

e empresarial

• Estruturação
• Transformação da
cadeia

de valor

• Preços de transferência
• Propriedade intelectual 		

preços

projetos

• Resolução de

contenciosos tributários
(âmbito administrativo)

• Tributação de pessoas
físicas

e intangíveis

Como consultor em 			
direito estrangeiro
• Assessorando empresas brasileiras que estejam
interessadas em investir em outros países.

• Assessorando e representando clientes na

resolução de controvérsias internacionais, tanto
através de arbitragem, quanto de outros métodos
alternativos de solução de conflitos (MASC).

• Prestando assistência, em colaboração com
firmas locais, em assuntos que requerem
assessoria sobre a legislação brasileira.
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Nossa
equipe em
São Paulo
O nosso escritório em São Paulo é composto por
uma sólida equipe de profissionais multidisciplinares.
Nossa equipe multidisciplinar, junto com os
profissionais dos demais escritórios, garante um
serviço uniforme da mais alta qualidade, seja qual
for a localização do cliente ou a complexidade 		
da transação.
A equipe da Garrigues Consultores Tributários conta
com uma importante experiência fiscal, tanto no
Brasil quanto em outros países, possui uma sólida
formação acadêmica

Contatos
Jaime Iglesias Gallardo

Cassius Vinicius de Carvalho

jaime.iglesias@garrigues.com

cassius.carvalho@garrigues.com

• Contencioso e Arbitragem

Daniel Dix

Amanda Pereira

daniel.dix@garrigues.com

amanda.pereira@garrigues.com

• Fiscal

Mariana Graziano
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• Fiscal

mariana.graziano@garrigues.com
• Fiscal

• Fiscal

Escritórios
de Garrigues
Escritórios internacionais

AMÉRICA

ÁFRICA

EUROPA

BOGOTÁ
T +57 1 326 69 99

CASABLANCA
T +212 522 77 72 40

BRUXELAS
T + 32 2 545 37 00

bogota@garrigues.com

LIMA
T +51 1 399 2600

casablanca@garrigues.com

brussels@garrigues.com

LISBOA
T +351 21 382 12 00

lima@garrigues.com

ÁSIA

lisboa@garrigues.com

CIDADE DO MÉXICO
T +52 55 1102 3570

BEIJING
T +86 10 8572 0000

LONDRES
T +44 207 796 1940

mexico@garrigues.com

beijing@garrigues.com

london@garrigues.com

NOVA IORQUE
T +1 212 751 92 33

SHANGHAI
T +86 2 152 281 122

MADRID
T +34 91 514 52 00

newyork@garrigues.com

SANTIAGO DO CHILE
T +56 2 29419000

shanghai@garrigues.com

madrid@garrigues.com

PORTO
T +351 22 615 88 60

santiagodechile@garrigues.com

porto@garrigues.com

SÃO PAULO
T +55 11 4314 2700

VARSÓVIA
T +48 22 540 6100

saopaulo@garrigues.com

warszawa@garrigues.com
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Rua Minas de Prata, 30 - 6º andar
CEP 04552-080 São Paulo - Brasil
T +55 11 43142700
F +55 11 43142701
Rua Funchal, 418, 35 andar
CEP 04551-060 São Paulo - Brasil
T +55 11 3521 7162
F +55 11 3521 7070
garrigues.com
Siga-nos

in
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