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Caminhamos ao
lado de nossos
clientes, pelos
clientes

Desejamos, com nossa
visão de negócios, ser o
seu melhor conselheiro
jurídico

Respiramos as oportunidades e desafios
de nossos clientes. Primamos pelo
atendimento pessoal e próximo, de forma
a apoiar suas decisões estratégicas.
Mantemos nosso foco na qualidade,
agilidade e temos olhar empresarial. Esse
é o perfil Azevedo Sette Advogados.

Possuímos estrutura moderna, com
profissionais em constante atualização.
Estamos presentes nas principais cidades
do país, combinando conhecimento local,
equipe multidisciplinar e atuação de base
nacional.

Ao longo de cinco décadas, consolidamos
uma experiência única no atendimento a
empresas nacionais e multinacionais,
instituições financeiras, investidores e
fundos de investimento.

Nosso escritório é conhecido e
reconhecido por apresentar soluções
jurídicas eficazes e customizadas a
demandas consultivas e contenciosas nas
mais diversas áreas do direito
empresarial. Cada uma de nossas práticas
tem contribuído para nosso extenso
histórico de operações e para a
fidelização dos nossos clientes.

Nossa decidida política de integridade e
cultura de compliance visa garantir que
regras de boas práticas negociais e
governança corporativa, em particular as
práticas anticorrupção, sejam o padrão de
conduta de todos os sócios, advogados e
colaboradores de Azevedo Sette
Advogados.

Uma história de credibilidade, ética e comprometimento com a excelência técnica



Estrutura do escritório

Azevedo Sette Advogados conta
com uma equipe líder no
mercado, formada por
profissionais com vasta
experiência, provenientes das
principais instituições de ensino
do Brasil e exterior, com fluência
em diversos idiomas, que atuam
de forma integrada nas seis

unidades nas cidades de Belo
Horizonte, Brasília, Goiânia, Rio
de Janeiro, São Paulo e Recife.
Nós contamos, ainda, com o
apoio de uma ampla rede de
correspondentes e de parceiros
na América do Sul, América do
Norte, Europa e Ásia.

Equipes experientes, das 
melhores instituições de ensino

do Brasil e exterior

Profissionais

Cobertura federal através de 
uma ampla rede de 

correspondentes em todos os
estados do país

Atuação Nacional

Escritórios parceiros na
América do Sul, América do 

Norte, Europa e Ásia

Suporte Internacional

43 sócios
300 advogados
211 staff



Reconhecimentos do 
mercado, clientes e 

publicações jurídicas

Azevedo Sette Advogados e equipe são constantemente citados
como líderes no Brasil em diversas áreas do Direito, com destaque
para os setores de Fusões e Aquisições, Contratos, Projetos e
Infraestrutura, Compliance e Antitruste, Contencioso Cível e
Arbitragem, Ambiental, Consumidor, Mineração, Trabalhista e
Previdenciário, Tributário, Seguros, Imobiliário, Comércio
Internacional, entre outras áreas, com repetidas citações referentes
à qualidade e excelência de nossos serviços e profissionais.

Reconhecido entre os escritórios brasileiros que
mais assessoraram operações de M&A,
seguidamente, desde 2015.

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



Clientes em diversos setores
3º escritório mais lembrado pelos jurídicos das 100 maiores 

empresas da América Latina por dois anos consecutivos

Ranking LACCA’s Top 100 | edições 2019 e 2020

Agronegócio

Alimentos e 
Bebidas

Automotivo

Bancos e 
Financeiras

Câmbio e 
Corretagem

Educação
Comunicação e 

Mídia

Engenharia e 
Construção Imobiliário

Concessões e 
PPPs

Energia

Embalagens Fundos de 
Investimento

Comércio e  
Varejo Regulatório

Infraestrutura

Ind. de 
Cosméticos e 
Farmacêutica

Máquinas e 
Equipamentos

Mineração e 
Siderurgia

Poder Público
Química e 

Petroquímica

Saúde
Seguros e 

Resseguros
Telecom e 
Tecnologia

Têxtil e 
Vestuário

Transporte e 
Logística

Turismo

Vigilância e 
Segurança

O escritório atende mais de 50 segmentos representativos
Atuação vai da indústria ao setor de serviços e comércio, passando pelo poder público, investidores privados e seus financiadores.

Mais de 1.400 clientes ativos mensais
Em todos os segmentos da economia, em diversos Estados no país.



Advocacia Internacional

Além de uma vasta carteira de clientes nacionais, Azevedo Sette Advogados atende a uma grande gama de empresas multinacionais e investidores
estrangeiros, provindos de países da América do Norte e do Sul, Europa, Ásia e Oceania.

O escritório é membro da LNI - Legal Network International e da LexUniversal, redes internacionais de escritórios de advocacia independentes.

Empresas (Origem)

EUA – Canadá – México - Reino Unido – Portugal – França – Espanha – Alemanha – Holanda – Itália – Bélgica – Estônia – Finlândia – Áustria – Dinamarca –

Noruega – Suíça – Suécia – Israel – Turquia – Índia – China - Japão – Coréia do Sul – Malásia - Austrália – Nova Zelândia - Oriente Médio – África do Sul –

Panamá – Peru – Colômbia – Argentina – Chile – Brasil



Fusões e Aquisições

Administrativo, Infraestrutura, PPPs e Financiamento de Projetos 

Contencioso 

Arbitragem e Mediação

Tributário – Consultoria e Planejamento Fiscal / Contencioso 

Societário

Seguros, Previdência e Saúde

Imobiliário

Investimento Estrangeiro

Mineração

Planejamento Sucessório e Patrimonial

Trabalhista e Previdenciário

Ambiental

Mercado Financeiro e de Capitais

Direito da Concorrência

Propriedade Intelectual

Tecnologia, Mídia, Telecomunicações, Privacidade, Proteção de Dados  

Contratos Comerciais e Financeiros

Compliance, Investigações e White-Collar

Direito do Comércio Internacional

Áreas de prática

Nossa experiência é amplamente reconhecida
pelos nossos clientes e mercado, em cada uma de
nossas áreas de atuação

Escritório de São Paulo



Áreas de prática

Societário e Fusões e Aquisições

Nossa prática de Direito Societário e Fusões e Aquisições é reconhecida por alguns dos maiores grupos empresariais nacionais e estrangeiros com

presença no Brasil. Temos ampla experiência no atendimento a todos os tipos de sociedades, incluindo companhias abertas e fechadas, sociedades

limitadas e empresas atuantes em setores regulamentados, como instituições financeiras e seguradoras, entre outras.

Planejamento Patrimonial 
e Sucessório

Fusões & Aquisições e 
Joint Ventures Investimento Estrangeiro

Ampla experiência em Planejamentos
Patrimoniais e Sucessório, trabalhando
com equipes multidisciplinares de
forma integrada a fim de oferecer
assessoria com excelência e segurança
aos nossos clientes.

Azevedo Sette Advogados atuou em
grande parte das maiores operações de
Fusões e Aquisições ocorridas no Brasil
nos últimos anos, ora assessorando o
comprador, ora o vendedor, além de ter
trabalhado em importantes joint
ventures entre empresas nacionais e
estrangeiras.

O escritório destaca-se na assessoria
jurídica a investimentos externos no
Brasil. Os advogados que atuam nessa
área, além da fluência nos idiomas dos
principais países investidores, possuem
amplo conhecimento dos regulamentos
editados pelo Banco Central do Brasil.

Reconhecido entre os escritórios brasileiros que mais assessoraram 
operações de M&A, repetidamente, desde 2015.

Rankings de M&A da Bloomberg, Thomson Reuters e Mergermarket



Mercado Financeiro e de Capitais

Azevedo Sette Advogados assessora os seus clientes em

operações públicas, públicas com esforços restritos e privadas

de emissão de valores mobiliários, sejam eles ações ou títulos

de dívida, bem como na estruturação de fundos de

investimento. A equipe possui experiência na elaboração,

revisão e negociação da documentação das ofertas, bem como

na condução de processos de due diligence, quando

necessários.

Na área de Direito Bancário e Financeiro, nosso escritório

busca entregar sempre um trabalho personalizado e inovador,

de forma a agregar valor ao negócio de nossos clientes. Temos

ampla experiência na assessoria jurídica a bancos e instituições

financeiras, com ênfase na regulação das autoridades

monetárias, bem como na estruturação e ampliação de áreas

como banco digital, proteção de dados, PIX, open banking,

sustentabilidade e escrituração de cédulas de crédito.

Contratos Comerciais e Financeiros

Azevedo Sette Advogados conta com profissionais dedicados à

elaboração, revisão e assessoria na negociação de todos os

tipos de contratos comerciais, incluindo contratos financeiros.

A equipe do escritório é composta de profissionais experientes

e altamente especializados, aptos a assessorar os clientes em

quaisquer questões jurídico-contratuais, em diferentes

idiomas.

“A equipe é altamente especializada em contratos, com amplo
conhecimento na prática. Como cliente, nós apreciamos a
capacidade full service do escritório, que possibilita suporte em
múltiplas áreas para a nossa empresa.”
Chambers Global

Áreas de prática

Escritório de Belo Horizonte



Infraestrutura e Projetos

Azevedo Sette Advogados é um dos principais escritórios no

setor de infraestrutura e Direito Público. Temos tradição de

mais de 40 anos em licitações, privatizações, direito

regulatório, concessões, PPP (Parcerias Público-Privadas),

contratos de engenharia e contratos administrativos. Também

temos participação ativa nas fusões e aquisições de

infraestrutura, bem como no financiamento de projetos

(project finance) no Brasil e no exterior. Particularmente em

relação às PPPs, Nossa atuação inclui, ainda, a representação

dos nossos clientes em demandas de contencioso

administrativo e judicial, particularmente em casos de

reequilíbrio econômico-financeiro.

“Azevedo Sette Advogados tem uma atuação completa na área de Infraestrutura com 
prática em Direito regulatório e administrativo, estruturação de fundos, concessão de 

financiamento para projetos, emissão de debentures, modelagem e contratos.” 
Chambers Global

Áreas de prática

Imobiliário e Agronegócio

Azevedo Sette Advogados tem uma equipe Imobiliária com

ampla experiência na prestação de assistência jurídica a

empresas e investidores, nacionais e estrangeiros, em uma

ampla variedade de temas Imobiliários, como: planejamento

urbano, agronegócio e infraestrutura, especialmente em

projetos comerciais e industriais, shopping centers, rodovias,

desenvolvimento ferroviário, aeroportuários, portuários,

terminais de carga, complexos desportivos e arenas

esportivas.



Contencioso

A prática de Contencioso do Azevedo Sette Advogados é

amplamente reconhecida, sendo mencionada nos principais

rankings jurídicos. Por meio de assessoria jurídica focada nas

demandas dos clientes, o escritório atua perante as

autoridades administrativas, agências reguladoras e nos

principais tribunais do país, incluindo os que integram a Justiça

Federal e os Tribunais Superiores. Nossa expertise inclui o

contencioso de ações estratégicas, contencioso de crédito e

contencioso de volume ou varejo, além de ações ligadas ao

direito do consumidor, a fim de oferecer aos clientes ampla

assessoria, segurança e respaldo jurídico. O Contencioso é

composto por cerca de 80 advogados, atuando em conjunto

com a área de Gestão de Controles, com todos os processos

cadastrados em sistema próprio e peças devidamente

digitalizadas.

“O escritório tem provado ser muito capacitado e nós
sempre ficamos impressionados com a qualidade do
trabalho entregue, diz um cliente.”
Chambers Latin America

Áreas de prática

Arbitragem e Mediação

Atuamos na defesa dos interesses dos clientes na prevenção e

resolução de disputas empresariais, decorrentes de operações

societárias ou de M&A, de contratos de infraestrutura e

construção, de contratos do setor de energia ou de relações

comerciais. Os sócios e os demais integrantes da equipe de

Arbitragem e Mediação possuem relevante experiência na

resolução de disputas empresariais, bem como formação e

treinamentos específicos na prática, representando interesses

dos clientes em procedimentos perante algumas das principais

câmaras brasileiras e internacionais, estando apto a atuar em

instituições como ICC, LCIA, ICDR, CAM-CCBC, CAMARB,

CAMB3, CMA CIESP-FIESP, AMCHAM, CBMA, CAESP e FGV.



Direito do Comércio Internacional

Azevedo Sette Advogados é um dos poucos escritórios do

Brasil a contar com advogados verdadeiramente

especializados em comércio internacional, na teoria e na

prática. Nosso grupo atua de forma conjunta com outras áreas

do escritório para oferecer soluções integradas em relação a

matérias relacionadas ao comércio internacional. Ajudamos

nossos clientes a formatar estratégias e políticas de comércio

exterior no âmbito nacional, bilateral e internacional.

Representamos nossos clientes em procedimentos de defesa

comercial (por exemplo, antidumping e antissubsídios), de

alterações tarifárias e no combate a barreiras não tarifárias.

“Eles têm muito conhecimento e entendem do negócio
do cliente, além da ampla experiência.”

Chambers Global

Áreas de prática

Compliance, Investigações e White-Collar

Azevedo Sette Advogados possui equipe dedicada à assessoria

na prevenção, detecção e combate à corrupção, atuando em

todas as fases da criação ou revisão de programas de

compliance anticorrupção, assessorando clientes em

investigações internas e na tomada de decisão acerca do

tratamento de eventuais atos de corrupção.

Escritório de Brasília



Ambiental

Azevedo Sette Advogados é reconhecido por sua expertise na

assessoria a empresas nacionais e internacionais, em uma

ampla gama de questões ambientais relativas ao sistema

jurídico brasileiro. O escritório é conhecido por sua

capacidade de avaliar com assertividade questões legais na

área ambiental, obrigações, riscos e responsabilidades

aplicáveis aos negócios para empresas de diversos setores e

de fornecer aconselhamento jurídico estratégico.

Mineração

Azevedo Sette Advogados é amplamente reconhecido por sua

experiência na assessoria a empresas nacionais e internacionais

da área de mineração, em todas as questões relativas à

legislação brasileira na área de mineração. Temos participado em

vários projetos e operações relativas a este setor nos últimos 50

anos. Somos conhecidos por nossa capacidade de analisar com

competência os aspectos legais dos projetos de mineração

desenvolvidos no Brasil – em operação e potenciais – a fim de

determinar as obrigações legais, responsabilidades e riscos.

“Com presença nas principais regiões produtoras do país, o escritório se
consolidou como um dos principais especialistas em Direito Minerário,
venda e aquisições de direitos, concessões e temas ambientais no Brasil.”
Chambers Global

Áreas de prática



Propriedade Intelectual

Azevedo Sette Advogados auxilia os clientes na proteção de

seus ativos intelectuais, tais como direitos autorais e marcas e

patentes para uso industrial, tecnológico, publicitário ou

artístico.

Tecnologia, Mídia e Telecomunicações

Azevedo Sette Advogados possui sólida experiência na

prestação de serviços na área de telecomunicações, seja para o

setor privado, como também para o setor público, nos mais

diversos segmentos (telefonia fixa, celular, satélite, comunicação

multimídia, TV por assinatura, dentre outros). Tem ampla

experiência no setor de mídia e entretenimento, tanto em

relação aos aspectos contratuais como regulatórios. Seus

membros prestam assessoria tanto a líderes de mercado como

para startups na área de comércio eletrônico, internet e novas

tecnologias, incluindo questões que vão desde aspectos

contratuais, fiscais, de direito do consumidor e direitos

individuais, até avaliações de risco jurídico no lançamento de

novos produtos e serviços não regulados.

“A equipe é formada por advogados com longa experiência nos setores de 
telecomunicações e tecnologia, admirados por sua longa lista de assessoria a 

empresas envolvendo temas societários, regulatórios, comerciais e de direitos.”
The Legal 500 

Áreas de prática

Direito da Concorrência

Azevedo Sette Advogados possui uma equipe dedicada ao

direito da concorrência. A atuação nessa área inclui

consultoria e representação de clientes envolvidos em atos de

concentração econômica, seja na sua formulação e

apresentação ao CADE, ou na sua impugnação. Avaliamos

práticas que possam implicar riscos de natureza concorrencial

e atuamos de forma a minimizar esses riscos. Auxiliamos

empresas a criar, revisar e executar programas de compliance

concorrencial. Representamos clientes em casos de condutas

alegadamente anticoncorrenciais.



Trabalhista e Previdenciário

Azevedo Sette Advogados tem forte atuação na área

trabalhista, assessorando grandes empresas nacionais e

estrangeiras no contencioso administrativo e judicial, bem

como na consultoria jurídica. Contamos com uma equipe de

profissionais com amplo expertise em ações civis públicas,

assessoria em ações coletivas, negociações coletivas,

ajuizamento de interditos proibitórios e dissídios coletivos,

inclusive de greve.

Tributário – Consultoria, Planejamento Fiscal e 
Contencioso

Azevedo Sette Advogados possui uma equipe altamente

especializada, coordenada por profissionais de reconhecida

experiência na área, adquirida ao longo de anos de atuação na

advocacia e consultoria tributária. O time busca sempre

conhecer o negócio e a realidade do cliente, para construir

soluções personalizadas que permitam a otimização dos

resultados e a redução dos impactos fiscais envolvidos na

atividade ou operação. O escritório é reconhecido por sua

atuação em contencioso administrativo e judicial, em

consultoria e planejamento tributário e em projetos especiais e

estratégicos, para clientes nacionais e multinacionais.

“Azevedo Sette Advogados tem grande presença no mercado de fusões e aquisições
para médias empresas, com uma ampla lista de operações com destaque em
assessorias para empresas dos segmentos de mineração, energia, turismo e varejo.”
The Legal 500

Áreas de prática

Escritório de Goiânia



Seguros, Previdência e Saúde

Azevedo Sette Advogados é reconhecidamente um dos

escritórios de advocacia com maior atuação na área de

Seguros, Resseguros, Previdência Complementar (Aberta e

Fechada), Capitalização e Saúde. Nossa equipe atua na área

consultiva estratégica de mercado supervisionado, no

atendimento de empresas dos demais setores, na consultoria

permanente de operações (elaboração e revisão de contratos,

pareceres jurídicos, incluindo aspectos societários e fiscais e

análise de apólices e regulação de sinistros) e no contencioso

administrativo e judicial (em processos perante o Judiciário,

órgãos reguladores, Ministério Público e órgãos de defesa do

consumidor).

Terceiro Setor e Responsabilidade Social

Azevedo Sette Advogados capacitou especificamente uma

equipe para ajudar as organizações que trabalham no Terceiro

Setor. Tais atividades envolvem trabalho em nome da

cidadania, com base em conceitos de responsabilidade social.

Os serviços prestados nesta área envolvem assessoria jurídica

em múltiplas áreas para o cliente, incluindo estruturação,

registro, manutenção e elaboração de estatutos, projetos

culturais e artísticos, bem como leis de incentivo e benefícios

fiscais, entre outros.

“Com grande experiência e relevantes clientes na área de Seguros, o 
escritório atende com amplo conhecimento demandas regulatórias, 

contenciosas e societárias.”
The Legal 500 

Áreas de prática



UNIDADES

Belo Horizonte - MG
Rua Paraíba, 1000 | Térreo | 30130-141 • Tel. +55 31 3261.6656

Brasília - DF
Setor Hoteleiro Sul, Quadra 06, Cj A, Bloco C | Complexo Brasil XXI | 20º Andar
70316-109 • Tel. +55 61 3035.1616

Goiânia - GO
Rua 3, 1022 |  Sala 505 | Edifício West Office | 74115-050
Tel. +55 (62) 3093-4573

Recife - PE
Av. Governador Agamenon Magalhães, 4575 | 4º andar | Bairro Paissandu | 50070-160
Tel. +55 81 3019.0020

Rio de Janeiro - RJ
Rua Sete de Setembro, 99 | 17º andar | 20050-005
Tel. +55 21 3550.5900

São Paulo -SP
Avenida Juscelino Kubitschek, 1327 | 11º andar | Ed. International Plaza II
04543-011 • Tel. +55 11 4083.7600

www.azevedosette.com.br

Escritórios Azevedo Sette Advogados Belo Horizonte e São Paulo

https://www.instagram.com/azevedosetteadvogados/
https://www.linkedin.com/company/azevedo-sette-advogados/
https://www.facebook.com/azevedosette
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