
Direito concorrencial

Eleito o melhor escritório das Américas na área concorrencial 
pelo Global Competition Review Awards (2015). Considerado 
pelo Chambers & Partners Latin America “Dominant practice 
group advising legal multinationals on the full range of 
competition matters” (2018).

Nossa prática de Direito concorrencial conta com mais 

de 20 profissionais, incluindo cinco sócios, totalmente 

dedicados a assuntos relacionados à defesa da 

concorrência.

Nossa atuação engloba: 

• Representação de clientes em atos de concentra-

ção perante o Conselho Administrativo de Defesa 

Econômica (Cade); 

• Assessoria na estruturação de operações societá-

rias e na revisão de políticas e práticas comerciais 

com o objetivo de mitigar potenciais riscos 

concorrenciais;

• Representação de clientes em investigações e 

processos administrativos instaurados pelo Cade, 

bem como em pedidos de leniência e negociações 

de acordos com o Cade; 

• Representação de clientes em litígios envolvendo 

questões concorrenciais; 

• Estruturação/revisão de programas de compliance 

concorrencial e realização de auditorias internas; 

• Assessoria geral relacionada a assuntos de defesa 

da concorrência.



Nossos reconhecimentos

Nossas sócias e sócios

Recomendado pelo Latin Lawyer 250 em Antitrust 
& Competition (2017-2021);

Premiado com o “Regulatory Deal of the Year” em 
razão da representação da Anhanguera na fusão 
com a Kroton (2014).

Reconhecido como Elite em Direito Concorrencial
no Brasil pelo GCR 100 (2019-2022);

Firm of the Year (Americas) – Global Competition
Review 15th Edition (2015);

Merger Control Matter of the Year (Americas):
Global Competition Review 15th Edition, em razão
da representação da Anhanguera na fusão com  
a Kroton (2015);
 
Global Competition Review 21st Edition, em razão
da representação da Abbvie na fusão com a  
Allergan (2021);

Matter of the Year: Global Competition Review  
21st Edition, em razão da representação da  
Fiat-Chrysler na fusão com o Groupe PSA (2021).

Band #1 em Competition and 
Antitrust (2019-2021).

Tier #1 em Competition 
and Antitrust (2013-2022).
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