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Com respeitada trajetória nas tradi-
cionais áreas do Direito Tributário, Fiscal, 
Societário, Aduaneiro e Cível, a Winter 
Carvalho Advogados & Consultores de-
cidiu ampliar também os investimentos 
em ramos inovadores. Neste ano, ganha-
ram destaque o Direito Internacional, 
que contemplam investidores estran-
geiros, em setores como petróleo, gás e 
energia. A entrada dos novos sócios José 
Antonino Baía Borges, Desembargador 
Aposentado do TJMG, e Lucas Cury com-
plementou a atuação do grupo desen-
volvendo a área de Arbitragem, Direito 
de Família e individualização de recursos 
nos Tribunais. Também merece atenção 
especial a atuação nas áreas de: Arbitra-
gem, Direito Ambiental, Minerário, Imo-
biliário, Compliance, Trabalhista e de Fu-
sões e Aquisições. 

Além da sede imponente e moderna 
em Belo Horizonte, no bairro Funcioná-
rios, o grupo está presente em outras 
capitais, como São Paulo (SP) e Vitória 
(ES). O trabalho é realizado por uma 
equipe composta por profi ssionais com 
ampla formação jurídica e sólida expe-
riência de mercado. “Temos um time 
extremamente qualifi cado e compro-
metido com o êxito dos clientes e dos 
seus negócios. Para nós, atingir as me-
tas, ganhar a causa é fundamental”, afi r-

Com mais de 50% dos 
clientes internacionais, 
escritório investe em 
áreas que são 
tendência nos países 
desenvolvidos

O sócio-fundador Antônio Roberto Winter Carvalho (da esq. para a dir.), com os sócios 
Mellíssia Cançado, José Antonino Baía Borges, Karina Machado e Lucas Cury: setores
de energia, petróleo e gás são algumas das apostas do escritório para o ano de 2019

WINTER CARVALHO 
ADVOGADOS & CONSULTORES

Geraldo Goulart

Rua Paraíba, 550, 19º andar, 
Funcionários, Belo Horizonte (MG)
(31) 2526-0300
winter@wintercarvalho.com.br
www.wintercarvalho.com.br

 Encontro| 111

Referência internacional

ma Antônio Roberto Winter Carvalho, 
sócio-fundador. 

Em Minas, a fi rma exerce importante 
papel na atração e estruturação de inves-
timentos internacionais, especialmente 
nas áreas de infraestrutura, transporte, 
indústria farmacêutica, mineração e 
agronegócio. A atuação vai desde a bus-
ca de negócios locais até a análise dos 
padrões legal, fi scal, fi nanceiro e práticas 
corporativas, que possibilitam negócios 
mais rentáveis e seguros. 

Com mais de 50% dos clientes no 
exterior, o grupo atende empresas se-
diadas em países como Índia, Canadá e 
China. Para o advogado, o sucesso é fru-
to da capacidade da equipe de identifi -
car e se antecipar as tendências do mer-
cado estrangeiro e perceber os setores 
que tornarão o Brasil mais atrativo nos 
próximos anos. “Eu estudei nos Estados 
Unidos e percebi que o mundo segue 

forte sintonia, basta observar bem para 
identifi car o que é promissor no mer-
cado local. Para o próximo ano, aposta-
mos nos setores de energia, petróleo e 
gás”, afi rma Winter Carvalho. 

Área que também ganhou destaque 
e recebe investimento constante é a de 
Arbitragem, que busca criar soluções 
adequadas e efi cazes. O instituto que 
é amplamente divulgado no contexto 
Internacional, vem contribuindo para 
desenvolvimento dos negócios dos 
clientes de diversas áreas de atuação da 
sociedade, em face dos rápidos resulta-
dos obtidos. “Em vez de deixarmos a de-
manda correndo na Justiça, resolvemos 
a maioria dos confl itos dos clientes por 
meio de procedimentos arbitrais com 
advogados especializados, o que torna 
o processo mais rápido, seguro e efi caz, 
inclusive do ponto de vista fi nanceiro”, 
explica o sócio . ❚


