


  Escritório
Souto, Correa, Cesa, Lummertz & Amaral Advogados - Souto Correa - é um escritório
constituído por advogados experientes, alinhados em princípios e valores comuns.
Integrado por profissionais altamente capacitados, diversos deles Doutores e apontados
como referência no mercado jurídico nacional e internacional em rankings de destaque
como Chambers and Partners, Who’s Who Legal, Legal 500, IFLR1000, LACCA Approved
List e Análise Advocacia, que avaliam a competência e a confiabilidade dos profissionais.

  Missão
Construir instituição perene e sólida, composta de pessoas unidas e motivadas, capaz de 
gerar diferenciais competitivos, comprometida com os clientes e com a comunidade.

  Clientes
 
O escritório representa clientes nacionais e internacionais em vários setores da economia,
tais como, Agronegócio, Alimentício, Automobilístico, Aviação, Comunicação, Construção 
Civil, Educação, Energia, Entretenimento, Equity, Farmacêutica, Hospitalar, Hoteleira, 
Indústrias Metalúrgica e Naval, Indústria Química, Instituições Financeiras, Logística e 
Transporte, Mineração, Óleo e Gás, Papel e Celulose, Petroquímica, Private, Seguro, 
Tecnologia, Varejo, Tabaco, entre outros.



  Administrativo e Regulatório
Experiência em consultoria e contencioso, decorrente do relacionamento de particulares 
com o Poder Público (licitações e contratos administrativos, concessões, permissões e 
autorizações, desapropriações e servidões administrativas, processos administrativos 
sancionadores, ações de improbidade administrativa, lei anticorrupção etc.), também 
atuando no desenvolvimento de trabalhos relacionados a setores de infraestrutura, 
especialmente energia elétrica, óleo e gás, saneamento, portos e aeroportos, ferrovias e 
mineração. Destaca-se a atuação junto às agências reguladoras federais (ANEEL, ANP, 
ANAC, ANTAQ e ANTT), à Câmara de Comercialização de Energia Elétrica (CCEE) e ao 
Operador Nacional do Sistema (ONS), abrangendo recentes discussões desses mercados.

Áreas 
de Prática 

  Arbitragem e Mediação
Atuação em arbitragens domésticas e internacionais, bem como em mediações, por meio de 
equipe multidisciplinar. Representação de clientes em procedimentos administrados por 
câmaras nacionais e estrangeiras. Atuação em procedimentos de carta arbitral, impugnação 
ao cumprimento de sentença arbitral, anulação de sentença arbitral e homologação de 
sentenças arbitrais estrangeiras. Assessoria de clientes na negociação e redação de 
cláusulas arbitrais. Atuação dos advogados do escritório como árbitros ou mediadores.



  Compliance
Assessoria no desenvolvimento e implementação de programas adaptados aos requisitos 
nacionais e internacionais, envolvendo especialmente treinamento de lideranças; apoio na 
criação de comitês de ética e conduta; mapeamento e avaliação de riscos legais e 
elaboração de planos de ação; criação e gestão de canais de denúncias de potenciais não 
conformidades; treinamento e comunicação presencial e virtual; realização de 
monitoramentos, autoavaliações e planos de remediação; participação na investigação e/ou 
avaliação de casos de não conformidade; orientações de conteúdo legal e atualizações em 
relação à legislação (medidas anticorrupção, privacidade de dados, normas de ambiente de 
trabalho, gestão da informação, defesa da concorrência etc.).

  Consumidor e Product Liability
Atuação na condução de ações judiciais estratégicas envolvendo o Direito do Consumidor, 
incluindo ações civis públicas e ações coletivas. Experiência que inclui, também, a condução 
de processos administrativos estratégicos com tramitação nos órgãos de proteção e 
defesa do consumidor, assim como a condução de inquéritos civis públicos. Atua, ainda, em 
ações judiciais indenizatórias por responsabilidade do produto e possui experiência na 
orientação e na condução de campanhas de recall de produtos. Auxilia na revisão de políticas 
internas, tais como a de atendimento ao consumidor, e na orientação de procedimentos 
referentes ao comércio eletrônico.

  Penal Empresarial
Atuação em sintonia com as demais áreas, abordando questões criminais tanto nos âmbitos 
preventivo e consultivo quanto no âmbito litigioso. Presta assessoria e acompanhamento 
em investigações criminais e ações penais nas justiças federal e estadual, abrangendo tanto
pessoas jurídicas como físicas. O envolvimento profundo em cada caso, aliado ao 
conhecimento técnico da equipe, permite respostas rápidas e soluções eficientes em 
todasas etapas do processo (inclusive na fase investigatória).

  Ambiental e Sustentabilidade 
Experiência em consultorias relacionadas à conformidade com a legislação ambiental, 
realização de due diligences e auditorias, identificação de oportunidades e busca de solução 
de impasses envolvendo meio ambiente. Atuação em processos administrativos e judiciais 
relacionados a temas ambientais, incluindo o acompanhamento de inquéritos civis, de ações 
civis públicas e de discussões com autoridades públicas para a elaboração de termos de 
ajustamento de conduta, além de assistência no âmbito de licenciamentos.



  Reestruturação e Insolvência
Assessoria a credores e devedores envolvidos em processos de recuperação judicial e 
extrajudicial de empresas, falências e liquidações extrajudiciais (cooperativas, entre outros). 
Destaca-se, também, a atuação extrajudicial em reestruturação de dívidas e na negociação 
com devedores ou credores (como instituições financeiras, fornecedores e sindicatos), bem 
como na alienação ou aquisição de empresas e/ou de ativos de empresas em crise 
(distressed assets).

  Resolução de Conflitos
Atuação na prevenção e resolução de litígios complexos, tanto na seara administrativa 
quanto judicial, em todas as instâncias. Cooperação com os clientes na definição de 
estratégias capazes de reduzir litígios ou de dar-lhes encaminhamento alinhado com as 
necessidades do negócio. Atuação especializada em processos envolvendo os mais diversos 
setores da economia, preocupada em trazer para as instâncias judiciais e administrativas a 
realidade das empresas e do contexto de mercado em que estão inseridas.

  Propriedade Intelectual e Entretenimento
   
Assessoria em patentes, marcas, franquias, direito autoral, nomes de domínio, desenho 
industrial, know-how, segredos de negócio, software e internet, concorrência desleal, 
e-commerce, disputas de nomes empresariais, trade-dress, biotecnologia, cultivares, 
acesso ao patrimônio genético (CGen), e todas as áreas relacionadas, incluindo registro e 
medidas de proteção desses bens intangíveis. Atuação em disputas judiciais e extrajudiciais, 
contratos, licenciamentos e parcerias e todas as negociações relacionadas. Consultoria em 
assuntos relacionados às indústrias fonográfica, audiovisual, eventos, provedores de 
conteúdo online, emissoras de TV, agências de publicidade, gravadoras e editoras musicais, 
em atividades que demandam expertise multidisciplinar envolvendo direito autoral, imagem 
e voz, patrocínio, publicidade e branded entertainment. A área também atua em projetos 
branding e naming para agências de publicidade, abrangendo assessoria jurídica completa 
em negociações e contratos. 

  Societário
Dentre as atividades da área, destacam-se fusões e aquisições, investimentos nacionais e 
internacionais, reestruturações societárias,  contratos empresariais,  acordos  de sócios  e 
acionistas, governança corporativa, mercados de capitais,  reorganizações judiciais e 
extrajudiciais e due diligence. A área possui ainda reconhecida atuação em  investimentos 
florestais, Agronegócio, Direito Imobiliário e Direito Concorrencial.



  Tributário
Atuação em consultoria relacionada a tributos municipais, estaduais e federais, inclusive 
contribuições previdenciárias, estruturação de operações, benefícios fiscais, fusões e 
aquisições, substituição tributária, transfer pricing e due diligences. A área também é 
reconhecida por sua atuação em contencioso administrativo e judicial (incluindo Cortes 
Superiores), bem como em Direito Aduaneiro, analisando tributação nas operações de 
comércio exterior, classificação fiscal, entre outros.

  Trabalhista
   
Atuação abrange tanto a atividade contenciosa (administrativa e judicial) quanto a 
consultiva. Experiência inclui a administração de relacionamento com entidades sindicais e a 
participação em negociações para implementação de acordos coletivos. Envolve, também, 
assessoria em due diligences, gestão financeira de passivo e revisão de procedimentos de 
recursos humanos para adequá-los à legislação, bem como na redação de contratos, 
políticas internas, códigos de conduta e treinamentos in company.
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