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AZEVEDO SETTE 
ADVOGADOS

Fundado em 1967,  o escritório Azevedo Sette 
Advogados tem uma história de credibilidade, excelên-
cia e comprometimento com seus valores, de respeito 
à ética e busca da excelência técnica. Com unidades 
em Belo Horizonte, São Paulo, Rio de Janeiro, Brasília, 
Recife e Goiânia e uma estrutura de apoio com ampla 
rede de correspondentes e parceiros na América do 
Sul, América do Norte, Europa e Ásia, atua de forma 
próxima aos clientes, para oferecer soluções comple-
tas e de qualidade em diversas áreas da assessoria 
jurídica. 

Azevedo Sette Advogados é conhecido e re-
conhecido por apresentar soluções em diversas áreas 
do Direito. Além dos 36 sócios, uma equipe de 277 
profissionais altamente qualificados atua nas áreas 
de Fusões e Aquisições, Direito Administrativo, Cível, 
Tributário, Societário, Seguros, Previdência e Saú-
de, Imobiliário, Mineração, Planejamento Sucessório, 
Trabalhista e Previdenciário, Direito da Concorrência, 
Bancário e Mercado de Capitais, Ambiental e Recursos 
Naturais, Propriedade Intelectual, Telecomunicações, 

Internet e Tecnologia da Informação, Contratos Comer-
ciais e Financeiros, Compliance Anticorrupção e integri-
dade Corporativa e Direito do Comércio Internacional.

Assim, o escritório oferece consultoria e asses-
soria jurídica, tributária, na preparação de contratos, na 
elaboração de pareceres e análises legais preventivas, 
além de atuar na esfera do contencioso judicial e ad-
ministrativo.  O escritório respira as oportunidades e 
desafios dos clientes e, ainda, prima pelo atendimento 
pessoal e próximo, que garante o suporte necessário 
para as decisões estratégicas. A estrutura é moderna e 
os profissionais estão em constante processo de atua-
lização, para acompanhar as tendências do mercado.

Liderados pela ética, o escritório tem, há mais 
de 10 anos, um Programa de Compliance de normas e 
regulamentos, com procedimentos internos para garan-
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Há mais de 50 anos prontos para o futuro 
e orgulhosos de nosso passado.

Reconhecido entre os escritórios brasileiros que mais 
assessoraram operações de M&A em 2015, 2016 e 2017.
Rankings de M&A da Bloomberg, Thomson Reuters e Mergermarket

 
“Eles tem amplo conhecimento e entendimento sobre 
o ambiente de negócios dos clientes, além de muitos 
anos de experiência no atendimento empresarial.”
Chambers Latin America

“Um cliente descreve o escritório como muito capacitado, com 
advogados de primeira linha com amplo conhecimento jurídico e que o 
melhor de tudo é que estão sempre disponíveis para atender ao cliente.”
Latin Lawyer 250

 
“O escritório tem um impressionante portfólio de clientes nacionais 
e multinacionais, com nomes realmente representativos.”
The Legal 500
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tir que regras de boas práticas negociais e governan-
ça corporativa. O destaque são as práticas anticor-
rupção, que devem nortear o padrão de conduta dos 
sócios, advogados e colaboradores.

Azevedo Sette Advogados é reconhecido en-
tre os escritórios brasileiros que mais assessoraram 
operações de Fusões e Aquisições entre 2015 e 2017 
e tem o seu trabalho reconhecido pelos clientes que 
não se furtam à comentar a qualidade dos serviços 
prestados. 

No portfólio de clientes estão companhias 
como Andrade Gutierrez, Mapfre, Grupo Votorantim, 
Localiza, Aethra, CCR, Queiroz Galvão, Claro, MRV, 
Construtora Marquise, Grupo J. Mendes, Jaguar Mi-
ning, Mirabela Nickel, Mercedes-Benz, Microsoft, Zu-
rich, BSA – Business Software Alliance, Brookfield, 
Kaefer, Alcoa, Sascar, Lafarge-Holcim, Mastercard, 
White Martins, GE, Samarco, MiniSou, BNP Paribas, 
Petronas, Komatsu, Falconi, Fundepar, Alcoa, TransU-

nion, Pastifício Santa Amália, Anglo American e outras.
Em Belo Horizonte, fica na Rua Paraíba, 1.000, 

Funcionários. O telefone de contato é (31) 3261-6656. 
Visite o site: www. azevedosette.com.br 


