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Excelência, inovação
e segurança jurídica
Atuar com excelência, apresentar soluções inovadoras e buscar a segurança jurídica
dos empreendimentos de nossos clientes são os objetivos do William Freire Advogados
Associados.
Com mais de 25 anos de experiência, o Escritório oferece consultoria e assessoria jurídica
nas áreas de Direito Minerário, Direito Ambiental, Direito Tributário e Direito Penal.
O William Freire Advogados Associados desenvolveu sua trajetória construindo cases de
sucesso e, hoje, é reconhecido no cenário nacional e internacional pela expertise e amplo
conhecimento do mercado de mineração, siderurgia, metalurgia, fabricação de cimento,
silvicultura e energia. Isso significa que o Escritório está sempre pronto para assessorar
seus clientes nas demandas regulatórias, ambientais e tributárias em todas as fases dos
empreendimentos.
O Escritório conta com uma equipe de profissionais competente, ágil e talentosa, que está
à frente do desenvolvimento jurídico do setor empresarial brasileiro. Atende os clientes
com excelência, ética, respeito e transparência.
Com a sede localizada em Belo Horizonte/MG o Escritório possui também uma unidade
estratégica em Brasília/DF, que permite fácil acesso aos principais órgãos reguladores e
possibilita um melhor acompanhamento dos processos administrativos e judiciais.
A motivação e inspiração da equipe são decorrentes da experiência, compromisso e
exemplo do sócio-fundador do escritório, William Freire. Advogado reconhecido como um
dos maiores especialistas em Direito Minerário e Ambiental do Brasil, destaca-se também
pela atuação relevante na construção da doutrina de Direito Minerário, sendo reconhecido
pelo desenvolvimento de teses jurídicas inovadoras.

Direito Minerário
Assessoria e consultoria jurídica à indústria mineral é a especialidade do escritório William
Freire Advogados Associados.
Destaque para a atuação em negociações minerárias envolvendo empresas de mineração e
órgãos regulatórios, e atuação em todo o processo de compra e venda de ativos minerários
– desde a concepção do modelo de negócio, passando pela auditoria legal de títulos,
redação e revisão das minutas contratuais e efetivação e gestão dos contratos firmados.
O trabalho em conjunto com profissionais especializados em geologia, engenharia de minas
e economia mineral permite oferecer soluções globais às necessidades dos clientes em
todas as questões relacionadas ao Direito Minerário. A Gestão Estratégica do Patrimônio
Mineral, a mediação e solução de conflitos com superficiários, a elaboração de pareceres
complexos, a condução de processos administrativos minerários e a atuação no contencioso
judicial envolvendo a matéria também são atividades expressivas do Escritório.
O sócio e coordenador da área, Tiago de Mattos,
e sua equipe de advogados se dedicam integralmente à matéria,
buscando soluções seguras e adequadas para
as mais variadas demandas do setor.

Direito Ambiental
O William Freire Advogados Associados oferece a seus clientes assessoria jurídica
especializada em Direito Ambiental.
Essa assessoria jurídica engloba, além da atuação administrativa junto a órgãos ambientais e
defesas em ações civis públicas, consultoria preventiva, assessoramento em licenciamentos
ambientais e obtenção de atos de autorização concedidos por todos os entes federados,
processos de compensação ambiental, instrução e acompanhamento de inquéritos civis,
apoio jurídico no gerenciamento de áreas contaminadas e aconselhamento na celebração
de Termos de Compromisso e Ajustamentos de Conduta.
O Escritório possui, ainda, modalidades de consultoria jurídica diferenciadas, como a
avaliação prévia de regularidade ambiental, com o dimensionamento de riscos, a realização
de diligências jurídicas (due diligence) que minimizam a possibilidade de responsabilização
dos empreendedores e a criação de passivos ambientais que possam gerar prejuízo ao
empreendimento.
Pioneiro na matéria do Direito Ambiental aplicado à mineração, William Freire Advogados
Associados possui grande experiência no assessoramento a empresas de diversos
ramos de atividades, como siderurgia e metalurgia, fabricação de cimento, silvicultura e
reflorestamento, energia, dentre outros.
A área ganhou destaque por fazer com que o Escritório estivesse presente, pelo décimo
ano consecutivo, entre os mais admirados do país, de acordo com a publicação Análise
Advocacia 500 – Anuário 2017.
A equipe, liderada pelo advogado Marcelo Azevedo,
conta com profissionais especializados e
capacitados para atender de forma satisfatória
às demandas de seus clientes.

Direito Tributário
Atuação, em todos os setores da economia, nas mais diversas questões tributárias,
consultivas ou contenciosas, administrativas ou judiciais.
O nosso objetivo é fornecer informações estratégicas para a tomada de decisões pelos
departamentos tributários dos nossos clientes e por seus executivos, trabalhando sempre
de forma coordenada com as suas expectativas.
Consultoria - Pareceres e opiniões legais sobre quaisquer temas tributários - incluídos
os aduaneiros e previdenciários. Realiza e executa planejamento tributário, também
no âmbito internacional e transfer pricing, e atua em reorganizações societárias,
notadamente fusões, aquisições e afins, propondo estruturas negociais e avaliando seus
riscos e benefícios juntamente com os clientes, além de conduzir auditorias legais (due
diligence) para identificar e quantificar passivo fiscal e oportunidades não aproveitadas.
Mapeia incentivos e benefícios fiscais e conduz as negociações com os Entes da Federação
na implantação de projetos, além de estruturar e avaliar oportunidades tributárias em
Pesquisa, Desenvolvimento e Inovação (PD&I).
Contencioso administrativo - Ampla atuação nas esferas federal, estadual e municipal,
inclusive DNPM. Conduz cada caso de forma artesanal, com especial enfoque na produção
probatória, que permite o amplo debate técnico das questões fiscais e contábeis junto aos
Tribunais Administrativos.
Contencioso judicial - atuamos de forma preventiva, sempre antecipando prazos, atos
e intimações; preparando e conduzindo o processo com inteligência; e confeccionando,
juntamente com cada cliente, relatórios personalizados, com indicadores financeiros e
gerenciais, que são enviados mensalmente.
Superespecialização setorial na mineração e encargos do setor (CFEM e TAH), extensiva
às atividades realizadas em grupo econômico, notadamente siderurgia, metalurgia,
silvicultura e geração de energia elétrica.
Paulo Honório de Castro Junior
é o advogado responsável
pela equipe.

Direito Penal
O Departamento de Direito Penal do Escritório tem a coordenação dos Doutores Marcelo
Sarsur e Isolda Lins Ribeiro.
Dr. Marcelo Sarsur é Doutor (2014), Mestre (2009) e Graduado (2005) em Direito pela
Universidade Federal de Minas Gerais. Foi Professor Assistente III da Graduação em
Direito da Pontifícia Universidade Católica de Minas Gerais (Campus Coração Eucarístico)
e Professor Substituto da Faculdade de Direito da Universidade Federal de Minas Gerais.
Atualmente é Professor da Graduação em Direito do Centro Universitário Newton Paiva.
Dra. Isolda Lins Ribeiro é Doutora em Direito com ênfase em Processo Penal pela
Universidade Federal de Minas Gerais (2013), Mestre em Globalisation and Law pela
Universiteit Maastricht (2007), Países Baixos, Graduada em Direito pela UFMG (2005) e
em Relações Internacionais pela PUC-MG (2006). Foi Professora em Estágio Docente da
Faculdade de Direito da UFMG, (2009-2011) e já atuou no United Nations Office on Drugs
and Crime (2007). Atualmente, é Pós-Doutoranda em Psicologia Analítica pelo C.G. Jung
Institut-Zürich, Suíça.

The Legal 500
O William Freire Advogados Associados está entre os melhores escritórios na categoria
“Energy and Natural Resources: Mining’’, de acordo com a Publicação The Legal 500 de
2017.
O escritório tem o prazer de dividir com você mais essa conquista.
O reconhecimento do mercado confirma nossa busca constante pela excelência, com
destaque para o atendimento especializado e inovador que fornecemos aos nossos clientes.

Chambers and Partners

Reconhecimento
Pela sua experiência e excelência na área de
atuação, o William Freire Advogados Associados
conquistou mais do que o reconhecimento
de seus clientes.

O escritório William Freire Advogados está presente no mais conceituado ranking jurídico
internacional, a Chambers and Partners, tanto na classificação Global quanto América
Latina.
Tradicional publicação britânica é responsável pela identificação e classificação anual dos
melhores advogados do mundo, bem como das bancas de advocacia, de acordo com os
critérios mais valorizados pelos clientes.

Análise Advocacia
O anuário Análise Advocacia 500 é o maior e mais relevante ranking jurídico brasileiro. E
pelo décimo ano consecutivo, o escritório William Freire Advogados tem a honra de estar
presente entre os mais admirados do Direito Ambiental, infraestrutura e regulatório na
edição de 2017.
A pesquisa é realizada entre os diretores jurídicos das 1.500 maiores companhias brasileiras
que votam nas bancas e profissionais que mais admiram.

Importantes discussões passam por aqui
•

Participação ativa em Inquéritos Civis, Ações Civis Públicas, defesas administrativas e
atuações judiciais em casos de alta complexidade.

•

Assessoria global na implantação de projetos minerários de empresas estrangeiras.

•

Assessoramento em licenciamentos ambientais de empresas nacionais e estrangeiras.

•

Gestão de crises e negociações ambientais em acidentes ambientais de grande porte.

•

Assessoramento dos maiores grupos siderúrgicos e cimenteiros na gestão jurídica de
suas unidades.

•

Due diligence relevantes integradas: análise de aspectos envolvendo o Direito Minerário,
Ambiental e Tributário de forma integrada.

•

Atuação contenciosa em vultosos casos envolvendo Servidão Mineral.

•

Gestão Estratégica do Patrimônio Mineral – GEPM de grupos líderes em seus segmentos.

•

Gestão de Risco Legal relacionada às normas ambientais.

•

Atuação relevante para a formação e aperfeiçoamento de doutrina jurídica em Direito
Minerário e Ambiental no Brasil.

•

Atuação efetiva nas discussões referentes ao Marco Regulatório da mineração.

•

Atuação em due diligence e assessoria na elaboração de contratos complexos em
investimentos, aquisições, fusões e associações de grande vulto no setor mineral.

William Freire Advogados Associados se destaca por propor soluções legais adequadas
e precisas para os grandes problemas que a mineração vem enfrentando nos últimos
anos. A busca constante por melhores resultados tem propiciado ao Escritório assumir o
planejamento e a representação legal de importantes instituições e grupos privados em
atividade no País.

William Freire
Sócio fundador

Sócio titular e fundador do escritório William Freire Advogados Associados, é advogado
formado pela UFMG. É professor de Direito Minerário e Direito Ambiental Aplicado
à Mineração em diversos cursos de pós-graduação e autor de mais de 100 artigos
especializados.

Equipe competente
e especializada

É autor dos livros Direito Ambiental Brasileiro, Dicionário de Direito Ambiental
(Coordenador), Direito Ambiental Aplicado à Mineração, Comentários ao Código de
Mineração, Código de Mineração Anotado e Legislação Mineral e Ambiental em Vigor;
Recurso Especial e Extraordinário (Co-autor),Os Recursos Cíveis e seu Processamento nos
Tribunais (Co-autor), Mining Law Dictionary - Inglês/Português (Co-autor), Coletânea de
Legislação Mineral, A Natureza Jurídica do Consentimento para Pesquisa, do Consentimento
para Lavra e do Manifesto de Mina no Direito Brasileiro, Gestão de Crises e Negociações
Ambientais, Código de Mineração Brasileiro em Inglês (co-tradutor), Fundamentals
of Mining Law, Mineração, Energia e Ambiente (Coordenador) e a Guia de Utilização:
Comentários à Portaria DNPM 144/2007 com as alterações da Portaria 541/2014. É
coordenador da Revista de Direito Minerário.
É palestrante com experiência internacional e atuou como professor no Curso Internacional
de Verano: Derecho de Minería, Medio Ambiente, Gestión Social e Uso de Recursos
Hídricos em Actividades Mineras, na Faculdade de Direito da Universidade San Martin de
Porres. Lima, Peru, em Fevereiro de 2011, no Chile e Argentina, e como professor para os
integrantes do Ministério de Energia e Minas de Moçambique. Tem mais de 50 palestras e
cursos ministrados em seu currículo.
É árbitro da Câmara Mineira de Mediação e Arbitragem – CAMINAS e da Câmara de
Arbitragem Empresarial – BRASIL – CAMARB.

Marcelo Azevedo
Responsável pela equipe de Direito Ambiental
Advogado formado pela UFMG e responsável pelo Departamento de Direito Ambiental, exercendo
a coordenação dos advogados especialistas da área. Especialista em Gestão do Ambiente e
Sustentabilidade pela Fundação Getúlio Vargas.
Diretor-adjunto do departamento de Direito Ambiental do Instituto dos Advogados de Minas Gerais
– IAMG e coordenador do Núcleo de Pesquisa de Direito Ambiental aplicado à Mineração do Instituto
Brasileiro de Direito Minerário – IBDM.

Tiago de
Mattos Silva

Marcelo
Azevedo

Paulo Honório
de Castro Júnior

Tiago de Mattos Silva
Sócio, Coordenador Geral e Responsável pela equipe de Direito Minerário

Professor do curso de Direito Minerário do Instituto de Altos Estudos em Direito – IAED, em parceria
com o Centro de Direito Internacional – CEDIN e da pós-graduação em Direito Ambiental do Centro
de Atualização em Direito – CAD. Autor de artigos jurídicos e palestrante em diversos eventos sobre
Direito Ambiental.
Atua na consultoria de empreendimentos de mineração, siderurgia e silvicultura, envolvendo a defesa
em autos de infração aplicados pelos órgãos ambientais federais, estaduais e municipais, em inquéritos
civis, bem como em ações civis públicas, ações populares e demandas judiciais com a temática
ambiental. Presta consultoria no licenciamento ambiental, na obtenção de autorizações e demais atos
para regularização dos empreendimentos e em processos de compensação ambiental.

Advogado formado pela UFMG, LLM pelo prestigiado Centre for Energy, Petroleum, and
Mineral Law and Policy – CEPMLP, da Universidade de Dundee, Escócia, e mestre em
Sustentabilidade Sócio-econômica e Ambiental pela Universidade Federal de Ouro Preto
– UFOP. Possui vários cursos de extensão relacionados à indústria mineral, incluindo o
Extractive Industries and Sustainable Development Executive Training, oferecido pela
Columbia Center on Sustainable Investment (CCSI), Columbia University, NY.

Assessora a atuação preventiva dos empreendedores, com enfoque na redução dos passivos ambientais
e de riscos na operação das atividades, assim como na elaboração de due diligence e acompanhamento
de auditorias ambientais.

Possui extensa atuação em questões jurídicas envolvendo a mineração, nas áreas consultiva
e contenciosa. Atua na elaboração de pareceres relacionados ao Direito Minerário e
matérias correlatas, bem como em negociações envolvendo empresas de mineração,
desde a concepção do modelo de negócio até a redação e gestão dos contratos firmados.
Atua na condução de processos junto a órgãos regulatórios, além de litígios minerários
administrativos, judiciais e arbitrais.

Responsável pela equipe de Direito Tributário

É reconhecido como advogado de destaque no setor mineral pelas publicações Chambers
& Partners, Legal 500 e Análise Advocacia.
É presidente do Instituto Brasileiro de Direito Minerário – IBDM e Diretor Adjunto de Direito
de Minas e Energia do Instituto dos Advogados de Minas Gerais – IAMG.
Em razão de sua expertise na indústria mineral, combina sua atuação prática com atividades
acadêmicas associadas ao setor. É coordenador e professor do pós-graduação em Direito
Minerário CEDIN/IBDM e professor da disciplina Contratos Minerários do Curso de PósGraduação em Contratos dessa mesma instituição.
É autor de artigos relacionados ao Direito Minerário, coautor dos livros Direito da Mineração:
questões minerárias, ambientais e tributárias, Mining Law Dictionary, Estudos de Direito
Minerário, e um dos organizadores e autores do livro Aspectos Controvertidos do Direito
Minerário e Ambiental.

Paulo Honório de Castro Júnior

Advogado formado pela UFMG. Pós-Graduado em Direito Tributário pelo Instituto Brasileiro de Estudos
Tributários – IBET.
Presidente do Instituto Mineiro de Direito Tributário – IMDT. Palestrante e autor de vários artigos
jurídicos sobre temas de Direito Tributário.
Coordenador do Curso de Extensão Direito Tributário Aplicado à Mineração e da Pós-Graduação em
Direito Minerário do Instituto de Altos Estudos em Direito – IAED, em parceria com o Centro de Direito
Internacional – CEDIN e professor do módulo Tributário. Professor do módulo de Tributação e Royalties
na Mineração, do MBA em Direito Minerário da Uni-ANHANGUERA.
Presta consultoria tributária geral, para empresas de grande e médio porte de todos os setores, em
tributos diretos e indiretos.
Atua no contencioso tributário administrativo e judicial, nas esferas federal, estadual e municipal.
Superespecialização setorial na mineração e encargos do setor (CFEM e TAH), com atuação extensiva às
atividades realizadas em grupo econômico, notadamente siderurgia, metalurgia, silvicultura e geração
de energia elétrica.

williamfreire.com.br

“Escritório de advocacia focado em
mineração e meio ambiente, William
Freire Advogados é especialista em direito
minerário e possui experiência em uma
grande variedade de recursos naturais,
inclusive diamantes, ouro, prata, grafite
e minério de ferro. Seus clientes incluem
empresas de renome, tais como Centaurus
Brasil Mineração, Empresa de Mineração
Ouro Novo, Gerdau, Kinross e Nacional
de Grafite. Seu sócio homônimo, William
Freire e sócio Tiago de Mattos Silva são os
elementos chave da equipe, tendo o apoio de
Paulo Honório de Castro Júnior para questões
tributárias neste setor.”
(The Legal 500)

BELO HORIZONTE - MG
Rua Paraíba, 476 4º andar
Edifício Monthélie Savassi
CEP 30130-141
Tel: (31) 3261 7747
Fax: (31) 3261 6745

“Ele tem conhecimento expressivo
de legislação minerária, está
permanentemente disponível e
tem a capacidade de transformar
questões complexas em conselhos
claros e pragmáticos.”
(Chambers and Partners)

“Eles possuem uma equipe muito
capaz e responsável e o trabalho é
executado consistentemente com
alto padrão de qualidade.”
(Chambers and Partners)

BRASÍLIA - DF
SCN-Q2 Bloco A 5º andar
Ed. Corporate Financial Center
CEP 70712-900
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