


Quem somos about us
Criado na década de 90, nosso escritório de 

advocacia passou por diversas alterações e 
reestruturações societárias. Atualmente, sob a 
denominação de CHOHFI & LOPES SOCIEDADE 
DE ADVOGADOS e registrada na OAB/SP sob o n. 
12.765, possuímos escritório em Campinas/SP e 
São Paulo/SP, exercendo atividades em todo o 
território brasileiro. Também temos escritórios 
parceiros na Argentina e Portugal, onde 
prestamos serviços aos nossos clientes, quando 
necessário.

Cada sócio ou advogado associado de nosso 
Escritório faz parte de uma equipe que conta com 
alto desempenho técnico, estando apta a 
solucionar as demandas de forma ágil, efetiva e de 
forma especializada. Atuamos em modelo de 
prestação de serviço completo, em diversas áreas 
do Direito, tal como a trabalhista, tributário, cível, 
consumidor, contratos, societário, previdenciário 
e penal empresarial.

Nossos clientes são pessoas naturais ou 
jurídicas. Prestamos serviços a várias empresas 
nacionais e multinacionais, de pequeno, médio e 
grande porte. Nossos contratos, em sua grande 
maioria, costumam ser de longa duração, eis que 
inteiramente consubstanciados em uma prestação 
de serviços de qualidade, com extrema confiança e 
transparência. Faz parte da rotina de nosso 
escritório a confecção de relatórios mensais 
bilíngues às empresas clientes de atuação 
multinacional.

Prezamos, principalmente, por uma atuação 
ética. Temos como pilares as seguintes 
competências: integridade, inteligência 
organizacional, excelência funcional, foco no 
cliente, comunicação interpessoal, planejamento, 
organização e trabalho em equipe e colaborativo.

Moldamos nossa prestação de serviços às 
necessidades de cada cliente, adotando, para 
tanto, procedimentos e rotinas diferenciadas e 
especializadas.

Valorizamos a advocacia participativa, a qual 
se consubstancia em verdadeira parceria entre 
cliente e escritório. Conhecer e estar integrado ao 
negócio de nossos clientes são os nossos 
diferenciais.

Para maior segurança de nossos clientes, a 
CHOHFI & LOPES SOCIEDADE DE 
ADVOGADOS desenvolveu uma área de 
CONTROLADORIA, específica de suporte 
jurídico, a qual realiza diária e rigidamente o 
controle de prazos, audiências, perícias, 
sustentações orais, reuniões, diligências e demais 
atos administrativos imprescindíveis ao sucesso 
da demanda.

Importante ressaltar que disponibilizamos a 
todos os nossos clientes um seguro profissional 
amplo, que assegura a Sociedade em eventuais 
reparações decorrentes de erros profissionais, 
permitindo uma atuação mais segura, inclusive em 
casos de maior risco, sendo esse mais um dos 
nossos diferenciais.

Essas boas práticas são facilmente 
evidenciadas, seja por conta da equipe e dos 
sócios, que estão em constante treinamento e 
capacitação, seja por conta de algumas rotinas 
básicas adotadas.

Vale destacar que, recentemente, adotamos 
os mesmos objetivos de desenvolvimento 
sustentável da “AGENDA 2030” da ONU, com 
processos de instituição de políticas econômica, 
social e ambiental, as quais serão descritas em 
relatório de sustentabilidade a ser formalizado no 
segundo semestre de 2022.

Created in the 90s, our law firm underwent 
several changes and corporate restructuring. 
Currently, under the name CHOHFI & LOPES 
SOCIEDADE DE ADVOGADOS and registered at 
OAB/SP under no. 12,765, we have offices in 
Campinas/SP and São Paulo/SP, carrying out 
activities throughout the Brazilian territory. We 
also have partner offices in Argentina and 
Portugal, where we provide services to our 
clients when necessary.

Each partner or lawyer associated with our 
Firm is part of a team that has high technical 
performance, being able to solve demands 
quickly, effectively and in a specialized way. We 
operate in a complete service model, in various 
areas of law, such as labor, tax, civil, consumer, 
contracts, corporate, social security and 
corporate criminal law.

Our clients are natural or legal persons. We 
provide services to several national and 
multinational companies, small, medium and 
large. Our contracts, for the most part, are usually 
long-term, as they are entirely based on the 
provision of quality services, with extreme trust 
and transparency. It is part of the routine of our 
office to prepare monthly bilingual reports to 
client companies with multinational operations.

We value, above all, for an ethical 
performance. We have the following 
competencies as pillars: integrity, organizational 
intelligence, functional excellence, customer 
focus, interpersonal communication, planning, 
organization and teamwork and collaboration.

We mold our service provision to the needs 
of each client, adopting, for that, differentiated 
and specialized procedures and routines.

We value participatory law, which embodies 
a true partnership between client and firm. 
Knowing and being integrated into our 
customers' business are our differentials.
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For greater security of our clients, CHOHFI 
& LOPES SOCIEDADE DE ADVOGADOS has 
developed a CONTROLLING area, specific for 
legal support, which carries out daily and rigid 
control of deadlines, hearings, expertise, eulogies, 
meetings, diligences and other administrative 
acts essential to success of demand. 

It is important to emphasize that a wide 
range of professional insurance is available to all 
our clients, which assures the Partnership in any 
repairs arising from professional errors, allowing 
for a safer operation, even in cases of greater risk, 
which is another one of our differentials.

These good practices are easily evidenced, 
whether because of the team and partners, who 
are in constant training and qualification, or 
because of some basic routines adopted.

It is worth noting that we have recently 
adopted the same sustainable development goals 
as the UN's "AGENDA 2030", with processes for 
instituting economic, social and environmental 
policies, which will be described in a sustainability 
report to be formalized in the second semester of 
2022.
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TRABALHISTA

Na área trabalhista, atuamos no CONTENCIOSO 

TRABALHISTA INDIVIDUAL e COLETIVO, inclusive 

com equipe especializada em RESPONSABILIDADE 

CIVIL e atuação preponderante junto aos recursos e 

ações de competência originária dos TRIBUNAIS.

A Chohfi Lopes Sociedade de Advogados 

patrocina reclamações trabalhistas individuais e 

coletivas em geral, com apresentação das peças 

processuais cabíveis, bem como realização de 

audiências, perícias e demais atos.

Nossa atuação contempla reuniões prévias para 

cada ato importante praticado (perícias, audiências, 

fiscalizações etc), em conjunto com o cliente, para 

definição de estratégias. Temos atenção especial aos 

meios de provas possíveis e viáveis em cada caso 

concreto, com rotinas pré-definidas que auxiliam numa 

atuação com qualidade.

Também atuamos no DIREITO SINDICAL, 

assessorando ou conduzindo negociações coletivas, 

acordos ou convenções coletivas de trabalho, denúncias 

e procedimentos junto ao Ministério Público do 

Trabalho ou órgãos de fiscalização trabalhista diversos, 

tal como CEREST ou Secretarias do trabalho junto ao 

Ministério da Economia.

TRIBUTÁRIO

Na área tributária, atuamos no CONSULTIVO e 

CONTENCIOSO, na esfera JUDICIAL e 

ADMINISTRATIVA. Formulamos consultas e 

requerimentos diversos aos mais variados órgãos 

governamentais, nas esferas municipal, estadual e 

federal.

Também atuamos na RECUPERAÇÃO DE 

CRÉDITOS tributários e acompanhamento rotineiro da 

regularidade fiscal das empresas, inclusive via pesquisa 

periódica em certidões e relatórios competentes. 

LABOR

In the labor area, we work in INDIVIDUAL AND 

COLLECTIVE LABOR LITIGATION, including a team 

specialized in CIVIL RESPONSIBILITY and a 

preponderant role in the appeals and lawsuits 

originating from the COURTS.

Chohfi Lopes Sociedade de Advogados sponsors 

individual and collective labor claims in general, with 

the presentation of the appropriate procedural 

documents, as well as hearings, expertise and other 

acts.

Our performance includes prior meetings for each 

important act performed (expertise, hearings, 

inspections, etc.), aligned with the client, to define 

strategies. We pay special attention to the possible and 

feasible means of proof in each specific case, with 

pre-defined routines that help in a performance with 

quality.

We also work in UNION LAW, advising or 

conducting collective negotiations, collective labor 

agreements or conventions, complaints and procedures 

with the Labor Public Prosecution or various labor 

inspection bodies, such as CEREST or Labor 

Secretariats with the Ministry of Economy.

TAX

In the tax area, we work in CONSULTING and 

LITIGATION, in the JUDICIAL and ADMINISTRATIVE 

spheres. We formulate various inquiries and requests to 

the most varied governmental bodies, at the municipal, 

state and federal levels.

We also work in the RECOVERY OF tax credits 

and routine monitoring of the tax compliance of 

companies, including via periodic survey of certificates 

and competent reports.
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CÍVEL

A Chohfi Lopes Sociedade de Advogados 

patrocina ações judiciais cíveis em geral.

A atuação na área cível se destaca em AÇÕES 

INDENIZATÓRIAS (responsabilidade civil), cobranças, 

EXECUÇÕES DE DÍVIDAS e demandas dos mais 

variados tipos.

Para a apresentação das peças processuais 

cabíveis, bem como realização de audiências, perícias e 

demais atos, a nossa atuação contempla reuniões 

prévias, em conjunto com o cliente, para definição de 

estratégias.

CONSUMIDOR

Na área do Direito do Consumidor, atuamos em 

contencioso judicial e administrativo, nas esferas da 

Justiça Estadual, PROCON, Ministério Público ou 

outros órgãos e instituições pertinentes.

CONTRATOS

Na área contratual, atuamos na correção e 

confecção de instrumentos obrigacionais dos mais 

diversos tipos. Assessoramos e conduzimos 

negociações dos mais variados tipos, estudamos 

avaliação de riscos e impactos, numa relação 

multidisciplinar com os demais ramos do Direito.

CIVIL

Chohfi Lopes Sociedade de Advogados sponsors 

civil lawsuits in general.

The performance in the civil area stands out in 

INDEMNITY ACTIONS (civil liability), collections, DEBT 

EXECUTIONS and demands of the most varied types.

For the presentation of the appropriate 

procedural documents, as well as holding hearings, 

expertise and other acts, our performance includes prior 

meetings, aligned with the client, to define strategies.

CONSUMER

In the area of   Consumer Law, we work in judicial 

and administrative litigation, in the spheres of the State 

Court, PROCON, the Public Prosecution or other 

relevant bodies and institutions.

CONTRACTS

In the contractual area, we work in the correction 

and manufacture of obligatory instruments of the most 

diverse types. We advise and conduct negotiations of 

the most varied kinds, we study risk and impact 

assessment, in a multidisciplinary relationship with 

other branches of Law.



SOCIETÁRIO

Na área societária, atuamos na correção e 

confecção de instrumentos societários, especialmente 

CONTRATOS SOCIAIS, ESTATUTOS e ACORDO DE 

ACIONISTAS.  Nossa atuação nessa área vai desde o 

consultivo, passando pela atuação preventiva, até os 

casos judiciais contenciosos. Auxiliamos as empresas em 

fusões, aquisições e negociações, inclusive com a prática 

de auditoria (due diligence). 

Também atuamos na criação de holdings, inclusive 

na esfera familiar, com o fim de planejamento 

sucessório, evitando-se conflitos entre os herdeiros e 

diminuindo a carga tributária futura.  

PREVIDENCIÁRIO

A Chohfi Lopes Sociedade de Advogados atua em 

nome das empresas, como terceiras interessadas, nos 

processos judiciais movidos por colaboradores, ativos 

ou inativos, em face do órgão previdenciário, cujos 

pleitos destinam-se ao deferimento de benefícios 

previdenciários decorrentes de acidentes e/ou doenças 

supostamente ocupacionais.

Tal atuação visa possibilitar uma defesa completa 

e específica para todos os casos, sejam eles 

administrativos ou judiciais, relacionados ao meio 

ambiente do trabalho, positivando a atuação 

multidisciplinar entre Direito Previdenciário e Direito 

do Trabalho.

A atuação em apreço também compreende, 

quando o caso, a defesa em ações regressivas 

eventualmente ajuizadas pela Previdência Social.

Para a apresentação das peças processuais 

cabíveis, bem como realização de audiências, perícias e 

demais atos, a nossa atuação contempla reuniões 

prévias, em conjunto com o cliente e respectivos 

assistentes técnicos, para definição de estratégias

CORPORATE

In the corporate area, we work in the correction 

and preparation of corporate instruments, especially 

SOCIAL CONTRACTS, STATUTES and 

SHAREHOLDERS' AGREEMENTS. Our work in this 

area ranges from consulting, through preventive 

action, to litigation court cases. We assist companies in 

mergers, acquisitions and negotiations, including the 

practice of auditing (due diligence).

We also act in the creation of holdings, including 

in the family sphere, with the purpose of succession 

planning, avoiding conflicts between the heirs and 

reducing the future tax burden.

SOCIAL SECURITY

Chohfi Lopes Sociedade de Advogados acts on 

behalf of the companies, as interested third parties, in 

lawsuits filed by employees, active or inactive, against 

the social security agency, whose claims are intended 

to grant social security benefits arising from labor 

accidents and/or supposedly work injuries.

Such action aims to enable a complete and 

specific defense for all cases, whether administrative 

or judicial, related to the work environment, enabling a 

multidisciplinary approach between Social Security 

Law and Labor Law.

The action in question also includes, when 

applicable, the defense in regressive actions eventually 

filed by Social Security.

For the presentation of the appropriate 

procedural documents, as well as the holding of 

hearings, expertise and other acts, our performance 

includes prior meetings, aligned with the client and 

respective technical assistants, to define strategies.



PENAL EMPRESARIAL

Na área penal empresarial, atuamos em parceria 

com renomados advogados, visando proteger nossos 

clientes em casos que envolvam riscos à ordem 

econômico financeira, o meio ambiente, a atividade 

arrecadatória de tributos e outros atos cuja atuação 

empresarial possa ser considerada contrária às regras 

penais.

clientes clients

CORPORATE CRIMINAL

In the corporate criminal area, we work 

in partnership with renowned lawyers, aiming to 

protect our clients in cases involving risks to the 

economic and financial order, the environment, tax 

collection activities and other acts whose business 

performance may be considered contrary to criminal law.
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