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EXPERIÊNCIA PROFISSIONAL
Profissional que possui mais de 20 anos de experiência advogando para 
empresas. É especialista na Área Trabalhista. No que pertine às atividades de 
contencioso, possui relevante experiência na condução de processos judiciais 
e administrativos, conduzindo ações de alta complexidade e importância 
estratégicas para os clientes, administrando fiscalizações, inquéritos civis e 
procedimentos investigatórios instaurados pelo MPT e MTE, possuindo larga 
experiência na administração de conflitos. Com profundo conhecimento dos 
negócios de seus clientes, desenvolve a sua atuação com visão estratégica e, 
no que pertine às atividades não contenciosas, identifica oportunidades que 
contribuem com o resultado dos negócios. 

Cursou o programa de negociação para executivos na universidade de Harvard 
e há mais de uma década administra negociações coletivas com sindicatos dos 
mais diversos segmentos e regiões do Brasil. Ainda, conduziu a implementação 
dos mais variados projetos junto aos clientes, como revisões de práticas e 
procedimentos de RH, trabalhou no desenvolvimento de políticas internas, de 
contratos, de sistemas de remuneração, de implantação de procedimentos de 
compliance, realizou atividades voltadas ao provisionamento de passivos, assim 
como administrou os mais variados treinamentos voltados à Recursos Humanos. 
Reconhecido nos principais guias pela sua atuação destacada, como WWL, The 
Legal 500, Leaders League, Análise Advocacia 500.

FORMAÇÃO
• Pós-graduado pela Escola Superior do Ministério Público (ESMP).
• Bacharel em Ciências Jurídicas e Sociais (PUCRS, 1993).

RECONHECIMENTO
• WWL.
• The Legal 500.
• Leaders League.
• Análise Advocacia 500.

ATIVIDADES ADICIONAIS
• Câmara de Comércio Americana (AMCHAM/RS).
• Câmara Brasil-Alemanha (AHK).
• Membro da International Bar Association (IBA).
• Membro da Sociedade de Advogados Trabalhistas de Empresas do Rio 

Grande do Sul – SATERGS

https://www.facebook.com/souto.correa/
https://www.instagram.com/souto.correa
https://www.linkedin.com/company/soutocorrea
https://open.spotify.com/show/3cV4HWukzNk2jbKjkb38rC?si=GBcFse2LQqCGJMyKLijlyg
https://www.youtube.com/c/SoutoCorreaAdvogados

