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Advocacia ACMS, pioneirismo, dinamismo com personalidade.



Todos nós queremos ser reconhecidos no mercado em que 
atuamos. O mundo é competitivo e nos exige dinamismo, 
personalidade, determinação e ousadia, que são elementos 
indispensáveis para garantirmos o nosso espaço nesta nova 
era globalizada. 

Costumamos comparar o escritório de advocacia a um grande 
espetáculo de dança que se apresenta diariamente. Como em 
qualquer espetáculo, para se ter êxito é necessária a integração 
da equipe. Todos os atores envolvidos, mesmo os que não 
são vistos pelo público, têm que estar em perfeita sintonia. A 
música programada e os jogos de luzes devem entrar em ação 
no momento correto, exigindo muito sincronismo e sinergia.

Assim é uma advocacia bem sucedida: reflete a excelência do 
trabalho desenvolvido e se apoia na interação com os seus 
clientes. Tendo esta visão, Adriana Cury Marduy Severini 
Advogados Associados conhece bem a dinâmica das empresas 
e busca compreender em profundidade os anseios dos seus 
clientes. 

Neste palco onde somos testados diariamente, lançamos as 
luzes adequadas para que nossos atores possam evitar riscos, 
abrir caminhos seguros e resguardar os devidos direitos, de 
modo que, ao fim do espetáculo, somente sejam ouvidos os 
aplausos.

We all want to be recognized in the market we serve. The world is 
competitive and requires dynamism, personality, determination 
and daring, which are indispensable to ensure our place in this 
new globalized area.

We often compare the law firm to a great dance show that 
features daily.  To succeed, as with any show, team integration 
is necessary. All players involved, even those who are not seen 
by the audience, must be in perfect syntony.  The programmed 
music and lighting effects should go into action at the right 
time, requiring a lot of synchronism and synergy.  

A successful advocacy is just like this: it reflects the excellence 
of the work and relies on interaction with their clients. With this 
view, Adriana Cury Marduy Severini Advogados Associados 
knows well the dynamic of companies and seeks to understand 
in depth the expectations of their clients. 

At this stage where we are tested daily, we launch the proper 
lights to ensure that our players can avoid risks, open safe 
ways, and protect the due rights so that at the end of the show, 
we can only hear applauses. 

Escritório de advocacia e cliente: 
sintonia que leva ao sucesso

Law Firm and client:  
syntony that leads to success
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Nosso escritório iniciou suas atividades em 1989 e hoje está 
localizado na Rua Pará, número 50, 10º andar, no bairro de 
Higienópolis, na capital de São Paulo.

Com uma arquitetura e estrutura modernas, especialmente 
planejadas para o desenvolvimento das atividades de advocacia, 
possuímos uma equipe integrada, dinâmica e comprometida.

Nossa atuação é nacional, graças ao apoio de correspondentes 
estabelecidos nos diversos Estados brasileiros.

Our law firm initiated its activities in 1989 and today is located 
at Rua Pará, 50, 10o andar, Higienópolis, São Paulo, SP, Brazil.

With a modern architecture and structure, especially designed 
for the development of advocacy activities, we have an 
integrated, dynamic and committed team.

The law firm operates at national level, with the support of 
correspondents in several Brazilian states. 

Histórico History
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Há mais de 22 anos atuamos em diversas áreas do Direito, 
com uma visão estratégica e diferenciada. Conhecemos as 
atividades operacionais de nossos clientes, o que nos permite 
abordar as questões com visão ampla, exercendo a consultoria 
preventiva a fim de evitar os conflitos interpessoais.

Nossos profissionais estão preparados para atuar fortemente 
nas áreas preventiva e contenciosa. Estamos estruturados para 
solucionar grandes volumes de processos, com centralização e 
compartilhamento de informações através de nosso banco de 
dados. Apostamos na tecnologia e no relacionamento humano 
para integrar a comunicação entre cliente e advogado.

•	 Civil,		Comercial,	Processo	Civil
•	 Contratos
•	 Trabalhista
•	 Família
•	 Societário
•	 “Due	Diligence”	Legal
•	 Imobiliário
•	 Consumidor
•	 Administrativo
•	 Ambiental
•	 Pareceres
•	 Investimento	Estrangeiro
•	 Diligências	aos	Órgãos	Públicos

For over 22 years, we have been working in different practice 
areas of Law, with a strategic and differentiated vision. We know 
the operating activities of our clients which allow us to address 
the issues with broad vision, performing preventive consultancy 
to avoid interpersonal conflicts. 

Our professionals are prepared to act strongly in preventive 
and civil litigation areas. We are structured to solve high-volume 
processes, centralizing and sharing information through our 
database. We bet on technology and human relationships to 
integrate the communication between client and attorney.   

•	 Civil	and	Commercial	Law
•	 Corporate	Law
•	 Succession	Planning	and	Corporate	Restructuring	
•	 Due	Diligence
•	 Audit	of	Legal	Department
•	 Employment	Law
•	 Sports	Law
•	 Family	&Succession	Law
•	 Business	&Administrative	Law
•	 Advisory	&Structuring	Family	Business	Succession
•	 Consumer	Rights
•	 Condominium	Law
•	 Water	Rights
•	 Internet	&	E-commerce	Law	

Áreas de Atuação / Serviços Practice Areas
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