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PERFIL 

Thomas Benes Felsberg é o sócio fundador do Felsberg Advogados e referência mundial na área de falência e 
recuperação de empresas. Reconhecido por publicações como Latin Lawyer, Chambers and Partners, The Legal 
500 e Leaders League como um dos advogados líderes de insolvência no Brasil, participou dos comitês 
responsáveis pela elaboração da atual Lei de Falências e Recuperação de empresas.  

É o primeiro latino-americano a conquistar o GRR Lifetime Achievement Award, por seu trabalho no setor de 
insolvência e reestruturação de empresas no Brasil e no exterior, recebida em junho 2019.  

EXPERIÊNCIA 

A sua experiência recente inclui assessorando: 

• Uma empresa brasileira focada em geração de energia renovável na sua recuperação judicial com mais 
de BRL 3,1 bilhões em dívidas 
 

• Um dos maiores grupos do setor sucroenergético do país na sua recuperação judicial com mais de BRL 2 
bilhões em dívidas 
 

• O segundo maior credor na recuperação judicial de um conglomerado brasileiro que atua nas áreas de 
construção e engenharia, com mais de BRL 98 bilhões em dívidas 
 

• Credores na recuperação judicial de uma empresa brasileira de telecomunicações, com mais de BRL 60 
bilhões em dívidas  
 
 

ASSOCIAÇÕES PROFISSIONAIS 

• American Bankruptcy Institute 
 

• American College of Bankruptcy 
 

• Ex-Diretor do International Insolvency Institute 
 

• Membro do conselho consultivo da Associação Brasileira da Infraestrutura e Indústrias de Base (ABDIB) 
 

• INSOL International 
 

• Instituto Brasileiro de Estudos de Recuperação de Empresas (IBR) 
 

• Membro do Conselho Jurídico da Federação das Indústrias do Estado de São Paulo (FIESP) 
 

• Membro Honorário do Centro de Estudos das Sociedade de Advogados (CESA)  

https://www.linkedin.com/in/thomas-felsberg/


 

• Presidente do conselho consultivo do Columbia University Club of Brazil 
 

• Membro da Columbia Global Center of Rio de Janeiro 
 

• Presidente do conselho consultivo d TMA Brasil 
 

• Admitido na Ordem dos Advogados de São Paulo (OAB/SP) 

EDUCAÇÃO 

• LL.M. (Mestrado em Direito) pela Columbia University 

• Graduado em Direito pela USP - Universidade de São Paulo  

PUBLICAÇÕES 

Autor de uma extensa lista de livros e artigos em português e em inglês, tem participado ativamente como 
palestrante em congressos e conferências em diversas partes do mundo. 

 


