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O Attie Advogados, fundado em 2004, é uma business 

lawfirm. Com atuação, focada no aconselhamento e 

estruturação de negócios, é estratégica para prevenir as 

chances de eventuais litígios e contingências, trazendo a 

segurança jurídica aos seus clientes combinada com a 

otimização fiscal a partir de abordagens multidisciplinares 

para a assessoria em cada operação.

A equipe do escritório possui uma visão integrada das 

diversas áreas do Direito somada ao sólido conhecimento 

dos princípios contábeis, aliado à profunda experiência 

prática, o que permite desenvolver soluções seguras e de 

real implementação para o negócio jurídico em questão, 

atendendo empresas de capital nacional e estrangeiro, dos 

mais diversos ramos de atividade.

O escritório está sediado em São Paulo e dispõe de 

escritórios correspondentes em Brasília e em diversas 

cidades brasileiras, além de manter sólidas parcerias com 

escritórios no exterior.

The Attie Lawyers, founded in 2004, is a business lawfirm. 

With operations focused in advising and structuring 

business is strategic to prevent the chances of any litigation 

and contingencies, bringing legal certainty to its customers 

combined with tax optimization from multidisciplinary 

approaches to counseling in each operation. 

The office staff has an integrated view of the various areas 

of the Law, coupled with a solid knowledge of accounting 

principles, allied with deep practical experience, which 

helps to develop safe and actual implementation for the 

legal business solutions in question, taking account of 

national capital abroad and from many different 

industries. 

The office is based in São Paulo and has correspondent 

offices in Brasilia and in several Brazilian cities, in addition 

to maintaining strong partnerships with overseas offices.A
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Societário – Fusões e Aquisições
Corporate - Mergers & Acquisitions

Estamos preparados para receber seu contato.
Acesso o nosso website e siga-nos no Twitter.

We are prepared to receive your 
contact.
Access our website and follow us 
on Twitter.

Tributário
Tax Law

Contratos
Contracts

Estruturação de Negócios
Estrangeiros no Brasil
Doing Bussiness in Brazil

Proteção Patrimonial
e Planejamento Sucessório
Estate Protection and Planning

Contencioso e Arbitragem
Litigation and Arbitration

Infraestrutura
e Direito Administrativo
Infrastructure and Administrative
Law

TI e Propriedade Intelectual
IT and intellectual Property

Consultivo Trabalhista
Labor Advisory

Negócios Imobiliários
Real Estate

Somos Business Lawyers
O Escritório Áreas de Atuação

The Lawfirm



Rua Verbo Divino, 2001 - Torre B - Cj. 1107 

São Paulo / SP - Brasil - 04719-002

Tel. +55 11 3887-9911

www.attieadvogados.com.br
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