
VOCAÇÃO PARA INOVAR

Fundado em 1976, TozziniFreire traz em seu DNA a inovação. Fomos 
o primeiro escritório brasileiro a criar grupos setoriais de prática, 
com advogados especializados em clientes de ramos específicos da 
economia. Somos precursores, também, na criação de foreign desks, 
com profissionais familiarizados com a cultura, idioma, práticas 
comerciais e questões jurídicas de clientes provenientes de países 
específicos. Dedicamo-nos continuamente a entregar soluções 
seguras e inovadoras, aperfeiçoando a maneira como trabalhamos, 
desenvolvendo e expandindo a nossa expertise, melhorando a 
eficiência e o custo-benefício dos serviços, valorizando as nossas 
pessoas e contribuindo com a profissão, a comunidade e a sociedade.

Nossa atuação full-service é fruto de planejamento e estruturação. 
Nosso atendimento completo ao cliente conta com profissionais e 
grupos de prática com conhecimento especializado e ampla experiência 
em todas as áreas do direito empresarial. Além disso, acreditamos que 
atuar com ética e integridade, promovendo a diversidade e o respeito 
às diferenças individuais, é uma questão de princípio. Nosso Programa 
TFInclusão, focado em frentes de atuação pela diversidade, pro bono 
e ação social, investe em projetos inspiradores em prol da adoção de 
políticas inclusivas no ambiente de trabalho e de uma sociedade mais 
próspera e justa, com ênfase em cinco temas: gênero, raça, pessoas 
com deficiência, LGBTI+ e pessoas em situação de refúgio.

Contamos ainda com um programa de inovação, o ThinkFuture, 
com o objetivo de preparar nossos advogados para uma profissão 
jurídica em constante transformação. A iniciativa consolida nossa 
posição estratégica como escritório inovador, alinhado ao ambiente 
de inovação global, e amplia nosso status de referência jurídica em 
assuntos de tecnologia e empreendedorismo.
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OVERVIEW

• Mais de quatro décadas de experiência e tradição na prestação 
de serviços jurídicos;

• Diversos prêmios concedidos por publicações especializadas;

• Atuação em inúmeros casos e operações de destaque;

• Nossas sete unidades utilizam os mesmos recursos e 
compartilham os mesmos princípios.

RECONHECIMENTO



/// Ambiental

/// Arbitragem

/// Bancário e Operações Financeiras

/// Comércio Internacional

/// Compliance e Investigação

/// Contencioso

/// Contencioso Eleitoral Digital

/// Cyber Security & Data Privacy

/// Direito Administrativo e Projetos 
Governamentais

/// Direito da Concorrência

/// Direito do Consumidor

/// Empresas e Direitos Humanos

/// Fusões e Aquisições

/// Gerenciamento de Crise

 /// Governança Corporativa

/// Imigração

/// Inovação Financeira

/// Investimento Social Corporativo

/// Mediação

/// Mercado de Capitais

/// Negócios Imobiliários

/// Penal Empresarial

/// Planejamento Patrimonial

/// Propriedade Intelectual

/// Reestruturação e 
Recuperação de Empresas

/// Relações Governamentais

/// Societário e 
Investimento Estrangeiro

/// Tecnologia e Inovação

/// Trabalhista e Previdência Social

/// Tributário

/// Vendas para o Governo

ÁREAS DE 
PRÁTICA

GRUPOS SETORIAIS

FOREIGN DESKS /// China Desk

/// German Desk

/// Japan Desk

/// Korea Desk

/// Agronegócios

///  Automotivo

///  Bioenergia

///  Ciências da Vida e Saúde

///  Construção

///  Defesa e Aeroespacial

///  Educação

///  Energia

///  ESG - Environmental, Social and 
Governance

///  Fashion Law

///  Fintechs e Meios de Pagamento

///  Gaming & E-sports

///  Hotéis e Resorts

///  Infraestrutura

/// Investimentos Florestais

///  Investimentos Sustentáveis e de 
Impacto

///  Mídia e Entretenimento

///  Mineração

///  Mudanças Climáticas

///  Petróleo e Gás

///  Private Equity e Venture Capital

///  Privatizações

///  Saneamento

///  Seguros e Resseguros

///  Telecomunicações e 
Tecnologia da Informação

///  Transporte e Logística


