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O ESCRITÓRIO

Nossa equipe é altamente especializada e possui vasta experiência nos mais diversos ramos do direito. Esta combinação de conhecimentos e 
perspectivas nos permite oferecer soluções efetivas e inovadoras.
Temos como missão ajudar nossos clientes a resolver seus problemas jurídicos de forma estratégica, a fim de levá-los a estabelecer novos 
padrões de excelência em suas respectivas áreas de atuação.

Somos um escritório de Advocacia e Consultoria Jurídica sediado na Cidade de Joaçaba, Santa Catarina, Brasil, concebido para propiciar 
tratamento diferenciado e pessoal a cada um de seus clientes, visando sempre aos melhores resultados práticos possíveis.

Com sócios e associados experientes e especializados em áreas específicas do Direito, o GABESS Advogados Associados traz consigo a 
habilidade de assegurar uma avaliação mais ampla e aprofundada das problemáticas propostas, numa análise não só jurídica, mas estratégica 
e comercial, sempre com realce nas repercussões práticas e efetivas de suas soluções.

Sempre delineado por valores como profissionalismo, boa-fé, justiça e ponderação, o GABESS Advogados Associados atende seus seletos 
clientes com a maior solicitude e assertividade. E, preocupados com o desenvolvimento do Direito, das relações humanas e dos negócios e 
investimentos, seus sócios e associados estão sempre dialogando e labutando de forma a fomentar o aprimoramento das leis e instituições 
brasileiras, sem nunca deixar de considerar e propalar o conhecimento dos efeitos favoráveis, diretos ou indiretos, das normas internacionais.

Nosso propósito

GABESS Advogados Associados acredita nos resultados gerados por uma equipe altamente especializada que trabalha de forma integrada. 
E, o profundo conhecimento técnico e foco no entendimento claro do nosso cliente, permite entregar soluções jurídicas personalizadas que 
fazem a diferença.



TRAJETÓRIA

Em 1974 o jovem casal de advogados Germano Adolfo Bess e 
Marisa L. Bess, graduados pela Pontifícia Universidade 
Católica do Paraná (PUC-PR), abrem seu escritório em uma 
sala térrea na rua Sete de Setembro, 58, no centro da cidade de 
Joaçaba - Santa Catarina. 
O escritório catarinense organiza-se em torno da concepção da 
advocacia como um trabalho especializado e minuciosos, em 
que a proximidade e o conhecimento mútuo entre advogado, 
cliente e a consequente relação de confiança desenvolvida são 
as premissas para a obtenção dos resultados almejados.
No decorrer dos primeiros anos, o escritório apresenta 
crescimento memorável e já conta com vasta clientela e 
confiabilidade no mercado.
Como elemento primordial dessa caminhada exitosa, se destaca 
o respeito aos clientes, a seriedade na condução de cada caso, a 
determinação e capacitação de seus integrantes.
A sociedade de advogados foi constituída perante a Ordem dos 
Advogados do Brasil – Seção Santa Catarina, sob o número 
720, sob a razão social GABESS Advogados Associados, 
visando homenagear o sócio fundador GERMANO ADOLFO 
BESS, o qual representa a alma e o coração dessa sociedade.

No ano de 1990, com o escritório já consolidado no mercado, 
vasta carta de clientes e atuação em vários estados, se realiza a 
mudança para um espaço maior. O GABESS aumenta suas 
estruturas e passa a ocupar os dois últimos andares do mesmo 
edifício em que foi fundado, onde encontra-se até os dias atuais.
No final dos anos noventa o escritório passa a contar com mais 
duas sócias, filhas do casal fundador, as advogadas Cinthia 
Bess e Luciana Bess, a primeira graduada na Pontifícia 
Universidade Católica do Paraná (PUC- PR) e a segunda na 
Universidade do Vale do Itajaí ( UNIVALI - SC).
Ao longo de toda a trajetória a busca pelo conhecimento e 
especialização nas áreas em que atuavam representou a missão 
dos integrantes do GABESS Advogados Associados.
O escritório segue crescendo, com a vinda de novos associados 
e conquista de marca expressiva de clientes.
Atualmente o GABESS Advogado Associados conta com uma 
equipe multidisciplinar de especialistas que atuam nas mais 
diversas áreas do direito, mantendo a seriedade e confiabilidade 
conquistada ao longo de mais de 45 anos de história.



OS SÓCIOS

Os sócios do GABESS ADVOGADOS ASSOCIADOS iniciaram suas carreiras acadêmicas graduando-se na conceituada Pontifícia 
Universidade Católica do Paraná (PUC-PR).
Especializações, pós-graduações, e mais, em instituições de referência nacional e internacional, bem como proficiência em línguas 
estrangeiras tais como inglês, francês e alemão, compõem o conjunto da formação dos sócios deste Escritório.



ÁREAS DE ATUAÇÃO

O Escritório estende sua atuação por diversas áreas – CIVEL, EMPRESARIAL, SOCIETÁRIO, TRABALHISTA, SINDICAL, 
PREVIDENCIÁRIO, CRIMINAL, ADMINISTRATIVO, AMBIENTAL, entre outras - com especial destaque para as relações jurídicas 
desenvolvidas no âmbito empresarial. A equipe também desenvolve suas atividades nas esferas de resolução alternativa de conflitos, como 
na Mediação e Arbitragem.

Nossa equipe é altamente especializada e possui vasta experiência nos mais diversos ramos do direito. Esta combinação de conhecimentos e 
perspectivas nos permite oferecer soluções efetivas e inovadoras.
Temos como missão ajudar nossos clientes a resolver seus problemas jurídicos de forma estratégica, a fim de levá-los a estabelecer novos 
padrões de excelência em suas respectivas áreas de atuação.

DIFERENCIAL

Optar pelo atendimento personalizado como mecanismo de atuação significa priorizar a ágil e simplificada troca de informações entre 
advogado e cliente, a rapidez na solução dos entraves, propiciando, dessa forma, excelentes resultados.

ABRANGÊNCIA

Na esfera contenciosa a atuação do escritório abrange todas as instâncias, inclusive a advocacia perante tribunas superiores.



Conheça mais sobre as áreas de atuação da GaBess Advogados: 

CIVEL

GABESS ADVOGADOS atua em atua em todas as áreas e ramificações do Direito Civil, tanto para pessoas físicas, como jurídicas. 
Atuação contenciosa estratégica e arbitral nas relações civis, especialmente obrigações, responsabilidade civil, contratual, direitos de 
propriedade, família e sucessões, bancário, consumidor, construção, imobiliário.

EMPRESARIAL

GABESS Advogados Associados está preparado para atender a sua empresa em todas às necessidades relacionadas ao direito comercial e 
societário.
De forma preventiva e consultiva, atuamos para garantir total segurança jurídica nas relações empresariais.
Contamos com a expertise na orientação de empresas que já estão no mercado ou de empresas start-up.
Efetuamos desde a constituição societária da empresa até a elaboração de contratos sociais, estatutos, acordos de sócios ou acionistas, ofertas 
de compra e venda de ações, dissolução parcial ou total de sociedades, planejamento sucessório empresarial, holdings, dentro outros serviços 
relacionados.



TRABALHISTA, SINDICAL E PREVIDENCIÁRIO

A equipe do GABESS Advogados Associados conta com um ótimo histórico de resultados alcançados na área e trabalha de forma 
consultiva, preventiva e contenciosa. 
As ações preventivas, como auditorias, análises de processos internos e elaboração e revisão de contratos de trabalho são realizadas com 
base nas teses e jurisprudências mais recentes e obstaculizam o surgimento de problemas futuros, como contingências, passivos e 
responsabilidades. 
Nas ações consultivas, esclarecemos dúvidas pontuais que possam surgir nas partes interessadas, com pareceres profissionais. E nas ações 
contenciosas os profissionais da GABESS acompanham e enfrentam cada processo com atenta dedicação a cada detalhe em todas as 
instâncias. 
O escritório também atua em procedimentos administrativos, fiscalizações, mesas redondas, termos de ajustamento de conduta perante o 
Ministério Público do Trabalho e Superintendência Regional do Trabalho e Emprego;
Assessoria e acompanhamento em negociações individuais e coletivas junto a sindicatos, com produção de convenções e acordos coletivos 
de trabalho.
Através de linguagem inequívoca e com o fornecimento de materiais técnicos específicos a equipe dá feedbacks e sugestões para que o 
cliente possa se orientar do andamento e resultados dos processos, sempre procurando mensurar impactos financeiros e estratégicos.
 
CRIMINAL

GABess Advogados trabalha com ações preventivas e contenciosas, como a orientação de pessoas físicas e jurídicas e o acompanhamento 
de ações e recursos na área criminal (Justiças Estadual e Federal).
O escritório realiza defesa e acompanhamento de investigações criminais, defesa de ações penais no âmbito das Justiças Estadual e 
Federal (em todas as instancias). Também efetiva defesa e representação de pessoas jurídicas e físicas ligadas as investigações criminais 
e ações penais.
Efetiva elaboração de pareceres, estudos e consultas.



ADMINISTRATIVO

GABESS presta assessoria para a realização de licitações e contratos administrativos assegurando os princípios do Direito Administrativo: 
legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência.
Assessoria para a realização de licitações Assessoria para a formulação de editais e cartas-convite
Elaboração de contratos administrativos
Elaboração de estudos e pareceres representação de entes públicos em processos perante aos Tribunais de Contas
Consultoria para empresas que queiram participar de processos licitatórios

AMBIENTAL

GABESS ADVOGADOS possui advogados especializados na atuação contenciosa, judicial e administrativa em questões ambientais, 
negociação de acordos de compensação e regularização de áreas degradadas.

MEDIAÇÃO, ARBITRAGEM E DISPUT BOARD

Assessoria e consultoria em processos arbitrais, de MEDIAÇÃO e disput board.
GABESS Advogados Associados possui profissionais especializados em meios extrajudiciais de resolução de disputas, principalmente 
arbitragem e mediação. 
A equipe detém experiência e habilidade necessária, atuam não apenas na negociação e contratação de convenções de arbitragem e/ou 
mediação, mas também como advogados de partes em procedimentos arbitrais e de mediação.
GABESS Advogados Associados é capaz de orientar seus clientes que procuram evitar ou compor o litígio, tendo obtido excelentes 
resultados e acordos entabulados.
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