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O Duarte Tonetti foi fundado 
em 2004 com a missão de ajudar 
donos e colaboradores de 
empresas a fortalecerem seus 
negócios com uma advocacia 
consultiva e focada nas suas 
operações.

O escritório possui uma estrutura 
moderna, trabalha com os 
melhores softwares jurídicos e 
possui um Departamento de 
Controladoria que acompanha 
todo o fluxo interno de 
informações e controle de prazos, 
além de escritórios integrados nas 
principais cidades do país.

Assertividade e transparência
Buscamos sempre passar mensagens claras e objetivas para 
sanar todas as dúvidas de nossos clientes. 

Disponibilidade
Estamos sempre disponíveis e entendemos que nossos 
clientes precisam de parceiros que atendam suas deman-
das nos prazos e momentos necessários.

Um parceiro completo 
Compreendemos as necessidades, os desafios e a rotina de 
donos de empresas e de seus colaboradores. 

Visão de futuro
Aplicamos no presente soluções que farão a diferença na forma 
como nossos clientes enfrentarão o mercado.

Criatividade e otimismo
Acreditamos que, em tempos de crise, precisamos enxergar 
oportunidades, buscando soluções para que as empresas 
cresçam com segurança.

POR QUE O
DUARTE TONETTI

ADVOGADOS?

CRESCER E
EVOLUIR JUNTOS
O QUE NOS FAZ DIFERENTES?

Transmitir segurança, 
disseminar informações
relevantes, ensinar, valorizar
quem faz o nosso escritório e
agir com ética e transparência,
são alguns dos valores que guiam
nossa atuação.



COMO PODEMOS
AJUDAR NOSSOS

CLIENTES?
Somos um parceiro que atua em 
conjunto com as equipes internas 
na prevenção e solução de conflitos, 
com foco no fortalecimento das 
organizações. 

Nossos profissionais são 
especialistas em suas áreas e estão 
preparados para compartilhar 
conhecimento e atuar com 
excelência técnica.

• Cobrança e Recuperação de Crédito

• Compliance e Ética Corporativa

• Contencioso e Arbitragem

• Contratos e Viabilização de Negócios

• Gestão Patrimonial, Família e Sucessões

• Imobiliário

• Levantamento e Aproveitamento
  de Créditos Tributários

• Licitações e Contratos Administrativos

• Penal Empresarial

• Propriedade Intelectual

• Proteção de Dados

• Relações de Consumo

• Sindical

• Societário/M&A

• Startups e Novos Negócios

• Trabalhista

• Tributário e Fiscal

ÁREAS DE ATUAÇÃO

Nosso modelo de trabalho
é focado em pessoas. Somos 
motivados a buscar formas 
cada vez mais eficientes e 
sustentáveis de prestar nossos 
serviços e acreditamos que o 
vínculo com nossos clientes
é o que nos fortalece.



Acreditamos que a evolução 
só acontece quando o 
Duarte Tonetti Advogados e 
seus clientes crescem juntos. 
Nossa missão é ajudar os 
donos e funcionários das 
empresas com uma 
advocacia corporativa 
preventiva e voltada para a 
solução de conflitos. Acesse 
nosso site e saiba mais.
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