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Demarest Advogados conta com novo sócio de Tecnologia, Mídia e 

Telecomunicação 

Tomás Schoeller Paiva possui mais de 15 anos de experiência jurídica 

Análise Editorial 

 

O escritório Demarest Advogados, presente na seleta lista de escritórios eleitos como Mais Admirados em todas as 

edições do anuário ANÁLISE ADVOCACIA, anunciou recentemente o ingresso de um novo sócio para a área 

de Tecnologia, Mídia e Telecomunicação (TMT). 
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Bacharel em Direito pelo Centro Universitário de Brasília (UniCEUB), Tomás Schoeller Paiva é mestre em Direito 

Constitucional pela Universidade de Lisboa e doutor em Direito Constitucional pela Universidade de São Paulo 

(USP) e pela Universidade Paris 1 Panthéon-Sorbonne. Seu contato com a profissão aconteceu de 

forma imprevista, quando residia em Quito, no Equador, e tinha como pretensão estudar Relações Internacionais. 

"Na faculdade de Direito, já transferido para o Brasil, tive um contato desde os primeiros semestres com Direito 

Constitucional, matéria pela qual nutri e ainda nutro um gosto especial", afirma o advogado. 

Ainda em seu período de estágio, Tomás atuou com Direito Público no Congresso Nacional, quando o mercado de 

telecomunicações enfrentava uma de suas mais relevantes transformações: a popularização da telefonia móvel. 

Desde então, ele soma mais de 15 anos de experiência jurídica, sobretudo com as áreas de telecomunicações, novas 

tecnologias, mídia e com projetos de expansão de conectividade, distribuição de conteúdo audiovisual por diferentes 

tecnologias, combate das fake news e pirataria. 

De acordo com Paulo Coelho da Rocha, managing partner do Demarest Advogados, o setor de infraestrutura 

tem potencial para crescer no Brasil e atrair ainda mais investimentos, gerando um impacto positivo na economia 

nacional. O sócio também destacou o desenvolvimento social do país com o aumento da conectividade, frisando 

a importância da chegada do novo sócio neste aspecto. 

"Tomás reforça o compromisso em oferecer aos nossos clientes um serviço de alta qualidade, com foco na área de 

telecomunicações e tecnologias disruptivas", reforça Paulo. 

Segundo Tomás, o convite para ingressar à banca surgiu de forma natural; ele afirma que a sinergia com os 

profissionais do Demarest ocorreu em uma série de projetos em que atuaram juntos, resultando em uma admiração 

recíproca e, consequentemente, no convite. 

Após atuar por 16 anos no Mundie e Advogados — onde foi reconhecido como Advogado Mais Admirado em 2019 

— e ingressar em um escritório com mais de 70 anos de história, o novo sócio define suas expectativas como as 

melhores possíveis. Junto à sua equipe, pretende agregar à prática de Infraestrutura e às demais áreas do escritório, 

oferecendo um serviço diferenciado e de qualidade para clientes dos setores de telecomunicações, audiovisual e 

tecnologia. 
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