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Por isso, cada caso exige um atendimento único. 
Conte com a experiência de nosso time.

Na hora de contar com uma assessoria jurídica, 
você já teve a sensação de ser só mais um?

O Aranha Ferreira Advogados sabe que nenhum cliente 
é igual ao outro. Os perfis e objetivos das empresas são 
diferentes.



POR QUE NÓS?

Nós somos os novos advogados.

Nosso maior objetivo é continuar a ser reconhecido como o 
escritório que possui o melhor atendimento, tratando com 
excelência os assuntos dentro de suas áreas de atuação.

Os novos advogados transitam bem entre mercados e fronteiras.
Adotam conceitos inovadores e prestam atendimento excepcional,
para dar às empresas e clientes confiança nesses tempos incertos.

Procuramos colaborar com os clientes para fazer a diferença.



Atuamos em todas as áreas do Direito.
Não somos uma advocacia convencional. 

Somos uma advocacia de negócios,

completa.



ÁREAS DE 
ATUAÇÃO

• Societário
• Tributário
• Contratual
• Regulatório
• Consumidor
• Ambiental
• Agronegócios
• Cobrança e Recuperação de Crédito

• Imobiliário
• Marcas e Patentes
• Trabalhista
• Família e Sucessões
• Responsabilidade Civil
• Operações Financeiras
• Criminal Empresarial



NOSSO TIME

Nossos advogados adotam ideias 
novas, transmitindo confiança e 

segurança aos clientes.

Somos diferentes dos demais escritórios na forma 

como trabalhamos, pensamos e prestamos 

atendimento. 

 

Aplicamos nosso conhecimento do Direito em gestão 

jurídica e negócios, tornando nossos clientes e 

colaboradores satisfeitos. 



EXPERIÊNCIA

Amamos o que fazemos e conhecemos bem 
todos os clientes e suas necessidades.

Para nós, não existe assessoria 
jurídica sem excelência em 

atendimento e qualidade técnica.

São centenas de clientes satisfeitos. 

Ao longo dos anos, desenvolvemos particular 

competência em uma ampla gama de 

disciplinas. Ganhamos a confiança e 

fidelidade de grandes empresas do mercado. 
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