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NOSSA
HISTÓRIA:

O Escritório “Inacarato e Advogados Associados” tem sua
origem em Campinas no ano de 1990 com a criação da Antonio e
Inacarato Advogados Associados S/C através da mente
visionária de seu sócio fundador que após uma carreira brilhante
como Promotor, Juiz Federal e Procurador de Justiça resolveu
criar um sistema de assessoria empresarial diferenciado do que
era praticado no mercado até então.
Em meados de 1998 foi aberto o Escritório em Belo Horizonte
através do Sócio Luis Marcelo Inacarato Desembargador
aposentado que veio somar mais 30 anos de experiência na área
jurídica.
No ano de 2006 ocorreu a fusão com o também consagrado
Escritório Cominatto e Advogados Associados que atuava na
área empresarial desde 2001, passando o Escritório a se chamar
“Inacarato e Advogados Associados”.
Hoje a “Inacarato e Advogados Associados” possui além dos
Escritórios em Campinas e Belo Horizonte e Escritórios
parceiros nas principais cidades do País.
Esta é a história de sucesso de mais de trinta anos, da
qual fazem parte inúmeros clientes, nacionais e
estrangeiros, sejam eles do setor público ou privado,
como empresas das áreas bancária e financeira,
construção civil, imobiliária, ambiental, alimentícia,
química, automotiva, entretenimento, informática e
telecomunicações, elétrica, comércio e prestadores de
serviços dos mais diferentes ramos de atividade.

 



 
ABOUT US:

The Law Offices of Inacarato & Advogados Associados began in
1990 as Antonio & Inacarato Advogados Associados located in the
city of Campinas. The firm’s founding partner, Antonio Inacarato,
was a visionary attorney who held distinguished positions as a
Public Prosecutor, Court of Appeals Prosecutor and Federal Judge
over the span of his long and influential professional career.
Inacarato & Advogados Associados was built on his vision of
creating a unique Law Firm designed to provide an integrated and
diversified portfolio of legal services by advising and supporting
its clients in all aspects of legal counsel and support.
A second office was opened in 1998 in the city of Belo Horizonte by
Luiz Marcelo Inacarato, a veteran Appeals Court Judge with more
than 30 years of experience in the legal profession. Then in 2006,
Antonio & Inacarato Advogados Associados successfully merged
with the well-renowned and established Cominatto e Advogados
Associados Office, whose legal expertise focused on corporate law
in the large-enterprise sector, giving birth to what is now simply
Inacarato & Advogados Associados.
Today, with representative offices, Inacarato & Advogados
Associados has grown well beyond its original offices in Campinas
and Belo Horizonte. In addition to our own offices, we have
partnered our legal talent with strategic firms represented in all
major municipalities in the state of São Paulo and within every
State capital in Brazil.
Our success has been built on more than 30 years of experience
representing a diverse and extensive list of legal work comprised
of both domestic and foreign clients within the public and private
sectors. Our team of attorneys has the legal knowledge and
expertise spanning industry sectors such as Banking and Finance,
Civil Construction, Real Estate, Environmental, Food & Beverage,
Chemical, Automotive, Media &Entertainment, IT and
Telecommunications, Electrical, Commercial and Professional
Services.

 

 



NOSSA MISSÃO:

 

Desde a sua fundação a “Inacarato e
Advogados Associados” tem entre os seus
objetivos a manutenção de sua reputação
através dos seus sócios mantendo altos
padrões de conduta profissional.

Essa reputação foi edificada, ao longo de
todos esses anos, pela manutenção e
observância dos princípios básicos da
integridade, da confiança e da lealdade para
com os Clientes, funcionários e
colaboradores.

Dessa forma, é compromisso primordial dos
integrantes da “Inacarato e Advogados
Associados” garantirem o comprometimento
com a excelência dos serviços jurídicos e
administrativos prestados, atuando de forma
ágil , diligente e decidida, sempre obedecendo
aos princípios da ética e da confiabilidade.



OUR MISSION:

 

Since our inception, Inacarato & Advogados
Associados has maintained its reputation and
steadfast commitment to the high ethical
standards and professional conduct of its
attorneys.

 Our reputation has been earned through
careful observation and adherence to the
highest standards and principles of integrity,
trust and loyalty to our clients, employees and
partners. We strive for excellence,
responsiveness and decisive action in
accordance with these principles in all of our
cases.

The quality of our work is a direct result of the
top-industry talent that we have attracted and
retained through an innovative culture that
promotes career development and recognition
of each one of our professional staff members.
Attorneys, paralegals and other employees are
encouraged to pursue their career goals and
success through individual and team
contribution which lead to a greater presence in
the global marketplace and to unique ideas that
are transformed into successful results with
each of our clients.

 

 



VALORES:

 

- Ética: “Derivado do grego ethos, que significa,
"hábito", "comportamento", "modo de ser"
- Resiliência: “Capacidade de superar e de se
recuperar de adversidades”.
- Comprometimento: “Do latim compromissus,
que indicava o ato de fazer uma promessa
recíproca”.
- Diversidade e inclusão: “Não basta atitude de
respeitar é preciso praticar”

 

 VALUES:
- Etic

- Diversity and inclusion 

- Resilience

- Commitment

 

 



RESPONSABILIDADE
SOCIAL:

 

Nosso compromisso é com a qualidade do ambiente
de trabalho de nossos colaborares,
independentemente de cargo, idade, função, raça,
cor, orientação sexual, identidade de gênero e
condição social, de sorte que possam desempenhar
suas funções e atingir seu potencial.
A nossa vocação é pela inclusão no ambiente de
trabalho e pela tolerância com forte atuação na
responsabilidade social.
Adotamos como meta interna em nosso escritório a
cultura paperless, reduzindo drasticamente o uso de
papel. 



SOCIAL
RESPONSABILITY:

 

Our commitment is to the quality of our employees,
regardless of position, age, function, race, color,
sexual orientation, gender identity, social and
physical condition, so that they can perform their
functions and reach their potential.
Our vocation is for inclusion in the work environment
and tolerance with a strong role in social
responsibility.
We embrace the paperless culture.



- Novas Tecnologias e Propriedade Intelectual
 

- Societário e m&a
 

- Trabalhista
 

- Tributário
 

- Contencioso Cível
 

- Negócios Imobiliários
 

- Organização e Planejamento Patrimonial
 

- Relações de Consumo e Responsabilidade Civil
 

- Criminal
 

- Restruturação de Dívidas Recuperação Judicial e Falência
 

- Bancário e Arranjos de Pagamento
 

Família e Sucessão
 

- Agronegócio
 

- Contratos Empresariais
 

- Ambiental e ESG
 

- Proteção de Dados e LGPD
 

- Suporte à Startup
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- NOSSO ESCRITÓRIO POSSUI
ACESSO AO LEGAL ONE DA

THONSOM REUTERS, A MAIS
SOFISTICADA ESTRUTURA DE

GESTÃO INTERNA DE
PROCESSOS JURÍDICOS E DE
ATENDIMENTO AO CLIENTE.

 
- IMPLEMENTAMOS UM RÍGIDO

SISTEMA DE ROTINAS E
PROCEDIMENTOS PARA

GARANTIR A QUALIDADE DA
PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS

JURÍDICOS E DE CONSULTORIA. 

Somos um escritório full-service com atuação em diversas

do direito, e atuamos para empresas nacionais e

estrangeiras.



- E- Law & Intellectual Property
 

- Merge and Acquisition
 

- Employment Litigation & Counseling
 

- Tax Law
 

- Civil and Litigation
 

- Real State
 

- Asset Planning & Organization
 

- Consumer Protection and civil liability
 

-  Criminal
 

- Debt Restructuring, Bankruptcy and Judicial Recovery
 

- Banking and Payment Methods
 

- Family and Succession
 

- Agrobusiness
 

- Corporate Agreements
 

- Environmental And ESG
 

- Data Protection and LGPD
 

- Startup Support
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We are a full-service law firm operating in different areas

of law, and we work for national and foreign companies.

 



NOSSOS SÓCIOS:

 

É sócio do Escritório INACARATO E ADVOGADOS
ASSOCIADOS. Sócio fundador da AvaUnity (IT Education
Startup), membro da Comissão Especial de Direito para Startups
da OAB Nacional, Membro do Conselho Administrativo da
DDTOTAL GFI (Serviços Financeiros). Graduado em Ciências
Jurídicas e Sociais pela Pontifícia Universidade Católica de
Campinas em 1997. Pós Graduação em Interesses Difusos pela
Escola Superior do Ministério Público de São Paulo. Curso de
Atualização em Biodireito e Bioética pela Pontifícia Universidade
Católica de São Paulo. Curso de Direito da Tecnologia da
Informação pela FGV. Especialização em Direito das Novas
Tecnologias pelo Centro de Extensão Universitária – CEU. L.LM.
em Direito Tributário pelo IBMEC São Paulo (atual Insper). Curso
de Falência e Recuperação Judicial pela FGV. Successful
Negotiation: Essential Strategies and Skill pela University of
Michigan. An Introduction to American Law pela University of
Pennsylvania Law School. Contract Law: From Trust to Promise
to Contract pela Harvard Law School. Normas Anticorrupção,
Antissuborno e Compliance Público pela FGV. Consolidando
empresas: Estrutura Jurídica e Financeira pela Universidade de
São Paulo – USP e American Contract Law I pela Yale University.
Criação de Startups: Como desenvolver negócios inovadores
pela Universidade de São Paulo - USP. Becoming an
Entrepreneur pelo MIT – Massachusetts Institute of Technology.

É formado em direito pela Faculdade Mineira de Direito, da
Pontifícia Universidade Católica de Minas Gerais, em dezembro de
1963. Aprovação em concurso para o Departamento Jurídico do
Estado de Minas Gerais. Aprovação em concurso para o Ministério
Público do Estado de Minas Gerais em 1964. Aprovação em
concurso para o Ministério Público do Estado de São Paulo em
1965 vindo a exercer o cargo de 2º Curador Fiscal de Massas
Falidas da Capital e a partir de 1980 foi designado para o cargo de
Procurador de Justiça do Estado. Aprovação em concurso para o
cargo de Juiz Federal em 21 de junho 1974, tendo exercido o cargo
de Juiz Federal na Seção Judiciária de São Paulo até 26 de
dezembro de 1974. Exercício de atividades Docentes no Magistério
Superior, tendo lecionado Direito Comercial na Faculdade de
Piracicaba, na Faculdade de Guarulhos, nas Faculdades
Metropolitanas Unidas em nível de especialização e na Pontifícia
Universidade Católica de Campinas. Lecionou a matéria de Direito
Constitucional na Faculdade de São Carlos. Cursou Mestrado e
Doutorado pela USP. Publicou mais de cinqüenta trabalhos
jurídicos em Revistas Especializadas de Direito, dentre as quais a
“Revista dos Tribunais”, a Revista “Justitia”, a “Revista de
Informação de Informação Legislativa do Senado Federal”, a
“Revista de Direito Público”, a “Revista de Direito Administrativo”,
a Revista “Fisco e Contribuinte”, a “Revista Forense”, a “Revista
de Direito Mercantil”, nos Jornais “Diário Comércio e Indústria”,
no “O Estado de São Paulo”, etc. Exerce a advocacia Tributária e
Empresarial desde 1990 sob o registro OAB/SP 103.517.

MÁRCIO ANTONIO INACARATO

FLÁVIO HENRIQUE AZEVEDO INACARATO


