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Beça e Coussirat - Sociedade de Advogados é um escritório de 
advocacia, atualizado e moderno, sediado na Capital do Estado de 
São Paulo. Com uma infraestrutura sólida e advogados 
especializados em Direito do Trabalho e Civil, que presta assessoria 
contenciosa e consultiva/preventiva a pessoas jurídicas de direito 
privado.

Os sócios fundadores do escritório trabalhavam juntos, antes mesmo 
de constituírem a pessoa jurídica, o que se deu no ano 2009, 
dedicando-se ao contencioso judicial, com especialização no 
acompanhamento e controle de ações judiciais, atendendo clientes 
em todo o Estado de São Paulo, bem como em outros Estados da 
Federação.

O escritório tem defendido, com êxito, grande número de questões 
movidas a empresas tais como: Sociedade Beneficente Israelita 
Brasileira Hospital Albert Einstein, Sociedade Hospital Samaritano, 
Grupo BMart Brinquedos, Papel Magia, Arcadis Tetraplan S/A, 
Análise Planejamento e Construção Ltda, entre outras, além de 
prestar informações sobre o andamento dessas ações, mediante 
relatórios periódicos. Como se sabe, a velocidade das informações é 
essencial no processo de decisões, e temos buscado investir em 
equipamentos e software, para o pronto atendimento do cliente, 
independente de onde estiver localizado.

O Escritório



DIREITO DO TRABALHO

Advogados capacitados para atuar no contencioso e judicialmente 
perante todas as Instâncias da Justiça do Trabalho, defendendo os 
interesses dos clientes de maneira ética e combativa.

DIREITO CIVIL

Atuação na área de Direito do Consumidor e ações cíveis de 
indenização, área de Família e outras.

DIREITO IMOBILIÁRIO

A assessoria na área imobiliária tem como principal objetivo 
assegurar a conclusão de operações de forma segura e ágil.
Análise de Risco nas aquisições e vendas;
Ações judiciais de despejo, renovatória, revisional de valores e de 
cobrança de aluguéis;
Ações de reintegração de posse e reivindicatórias;
Assessoria jurídica na elaboração e revisão de contratos.

Áreas de Atuação



DIREITO TRIBUTÁRIO

Elaboração de defesas judiciais e administrativas (municipal, 
estadual e federal), acompanhamento processual em todos os seus 
desdobramentos e instâncias até o trânsito em julgado e 
arquivamento definitivo do processo, com uma abordagem técnica 
diferenciada, a partir da adequação das teses jurídicas 
contemporâneas às peculiaridades atinentes ao segmento da 
atividade desenvolvida pela contratante.
Elaboração de pareceres legais a respeito da correta aplicação da 
legislação tributária.

DIREITO EMPRESARIAL

Elaboração de contratos sociais e estruturação dos tipos societários 
de acordo com as necessidades e peculiaridades de cada cliente;
Constituição, alteração e extinção das sociedades;
Títulos de créditos e outros valores mobiliários;
Ações de dissolução parcial ou total de sociedades empresariais.

Áreas de Atuação



PAULO COUSSIRAT JUNIOR

Experiência Profissional:

- Advogado inscrito na OAB Seccional do São Paulo sob o n° 
 174.358, militante no Estado de São Paulo e alguns Estados 
  vizinhos, desde 2000, nas áreas trabalhista e civil.

EUGÊNIO AUGUSTO BEÇA

Experiência Profissional:

- Advogado inscrito na OAB Seccional de São Paulo sob o nº 
 178.325, desde 2000, militante no Estado de São Paulo e alguns 
  Estados vizinhos, nas áreas trabalhista e civil.

 Sócios



Endereço: Rua Alfredo Pujol, nº 285, sala 82 
Santana - São Paulo - SP.

CEP: 02017-010

Tel.: +55 11 2950-5712
WhatsApp: +55 11 97678-8835

E-mail: advogados@becaecoussirat.com

Contatos


