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EXPERIÊNCIA PROFISSIONAL
Frederico atua especialmente em consultoria tributária, além de ter experiência 
em questões de tributação internacional e disputas complexas relativas a tributos 
federais. Dedica-se à consultoria em planejamento patrimonial, sucessório e 
tributário para pessoas físicas e suas famílias, além de assessorar empresas 
brasileiras e internacionais. Trabalhou como associado estrangeiro no Becker, 
Glynn, Muffly, Chassin & Hosinski LLP, escritório com sede em Nova Iorque, onde 
sua atuação teve foco em questões de planejamento patrimonial e sucessório, 
incluindo Trusts, e diversas questões societárias. Frederico também atua em 
operações societárias de reorganização, fusões e aquisições e projetos de 
private equity, trabalhando frequentemente com empresas familiares, empresas 
de grande porte e novos negócios (startups). Destaque ao grande envolvimento 
em atividades da comunidade empresarial, exemplificado pela sua atuação em 
diferentes entidades.

FORMAÇÃO
• LL.M. pela New York University School of Law (NYU, 2019).
• Especialista em Direito Tributário pelo Instituto Brasileiro de Estudos 

Tributários (IBET, 2013).
• Curso sobre Tributação Internacional “International Taxation”, promovido 

pela Westfälische Wilhelms-Universität (WWU), em Münster, Alemanha 
(2012).

• Contabilidade Empresarial pela InCorp (São Paulo, 2011).
• Bacharel em Direito pela Pontifícia Universidade Católica do Rio Grande do 

Sul (PUCRS, 2010)

RECONHECIMENTOS
• Participou de curso na Theodor-Heuss Akademie, promovido pela Friedrich 

Naumann Stiftung, em Gummersbach, Alemanha (2015).
• Palestrou em eventos nacionais e internacionais, incluindo Estados Unidos 

(2019), Portugal (2015), Bolívia (2014) e Venezuela (2014).
• Mediou eventos no Brasil, incluindo as edições 27 e 28 do Fórum da 

Liberdade.

ATIVIDADES ADICIONAIS
• Membro do Conselho Deliberativo do Instituto de Estudos Empresariais – 

IEE (2015/2018).
• Presidente do Instituto de Estudos Empresariais – IEE (2014/2015).
• Diretor do Instituto de Estudos Empresariais – IEE (2013/2014).
• Diretor de Relações Institucionais do Instituto Liberdade (2015/2019).
• Membro do Conselho de Economia da Fecomércio/RS (2014/2016).
• Membro do Conselho Diretor do Programa Gaúcho de Qualidade e 

Produtividade – PGQP (2015/2016).

https://www.facebook.com/souto.correa/
https://www.instagram.com/souto.correa
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