


QUEM SOMOS



Formada pela associação dos escritórios Advocacia Fernando Drummond e Advocacia Emilio Rohrmann, DRUMMOND & ROHRMANN 
ADVOGADOS (DR-A) é composta por profissionais interessados em realizar uma advocacia diferenciada, de alta qualidade e mais próxima 
de seus clientes. Procurando proporcionar a máxima segurança jurídica e efetividade nos resultados dos trabalhos que realiza, o escritório 
DR-A atua em assuntos de natureza consultiva e contenciosa, patrocinando o interesse de seus clientes em processos administrativos, judi-
ciais e arbitrais.

O escritório DR-A atua nas áreas do Direito Administrativo, Arbitral, Consumidor, Cível, Contratual, Desportivo, Eleitoral, Empresarial, Fa-
mília, Falência, Imobiliário, Internacional, Recuperação Judicial e Extrajudicial, Societário, Sucessões, Trabalhista, Tecnologia da Informação 
e Tributário.

O escritório DR-A tem sede em Belo Horizonte, MG, mas atua em todo o Estado de Minas Gerais e demais Estados da Federação, por meio 
de parceria com renomadas bancas de advocacia, possuindo ainda ampla gama de correspondentes, todos eles aptos a manter os níveis de 
qualidade e padrões técnicos exigidos pelo escritório DR-A.



NOSSA VISÃO, MISSÃO, POLÍTICA DE QUALIDADE E NOSSOS VALORES

Visão

Aprimorar constantemente o exercício da advocacia para ser reconhecido  como um escritório que executa serviços de alta com-
plexidade técnica.

Missão

Prestar serviços de advocacia de maneira séria, ágil e ética, , encontrando as melhores alternativas para a solução dos problemas 
de nossos clientes..

Política de Qualidade

Constante incentivo à prática jurídica e aos estudos acadêmicos de sua equipe e atualização de seus sistemas de gestão para o 
melhor atendimento das demandas e serviços que lhe são confiados por seus clientes.

Valores

Comprometimento, Ética, Agilidade, Seriedade, Profissionalismo, Qualidade, Objetividade e Transparência.



Estabelecido em Belo Horizonte, MG, o escritório 
Drummond & Rohrmann Advogados não limita sua 
atuação territorial ao Estado de Minas Gerais, pa-
trocinando causas em todo país, por meio de alian-
ças com renomados escritórios de advocacia e am-

pla rede de profissionais que executam serviços de 
correspondência.

NOSSA ATUAÇÃO GEOGRÁFICA



NOSSAS PRÁTICAS



DIREITO ADMINISTRATIVO

O escritório Drummond & Rohrmann Advogados  é especializado na prestação de serviços jurídicos em diversas áreas do Direito. 
Conheça nossas práticas e expertises:

Assessoria jurídica em concorrências públicas, licitações, leilões, parcerias público-privadas, concessões, permissões e autoriza-
ções. Assessoramos também os nossos clientes em procedimentos administrativos na obtenção de licenças, alvarás, autorizações, 
fiscalizações, desapropriação e tombamento, consultoria jurídica a agentes públicos ocupantes de cargos, empregos, funções 
públicas e sindicatos, assessoria jurídica nos âmbitos administrativo e judicial a participantes de concursos públicos a entidades 
que compõem o Terceiro Setor. Atua e acompanha processos judiciais e processos junto aos Tribunais de Contas. Assessora em-
presas e investidores na estruturação de operações societárias em razão de aspectos regulatórios, audiências públicas e consultas 
públicas, bem como em processos de licenciamento de estabelecimentos e de registros de produtos nos órgãos competentes.

DIREITO ARBITRAL E MÉTODOS EXTRAJUDICIAIS DE SOLUÇÃO DE CONFLITOS

Assessoria em negociação, conciliação, mediação e arbitragem, perante tribunais arbitrais nacionais e internacionais e atuação em 
ações judiciais relacionadas a processos arbitrais. 



DIREITO DO CONSUMIDOR 

Assessoria na área consumerista, atuação preventiva e judicial em conflitos entre fornecedores e consumidores, análise e interpre-
tação de contratos de consumo, defesa do consumidor, nas esferas individual e coletiva. 

DIREITO CIVIL

Atuação na esfera consultiva e contenciosa envolvendo a matéria, litígios e demandas judiciais correlatas ao Direito Civil, consul-
toria para elaboração de contratos, pareceres, notificações e demais instrumentos afetos às relações civis. 

DIREITO CONTRATUAL

Elaboração, análise e revisão de minutas de contratos em geral, negociação de acordos para solução de divergências contratuais, 
litígios envolvendo disputas contratuais, gestão de contratos de execução continuada com o intuito de prever litígios futuros e 
estruturação de negócios.

Assessoria no planejamento patrimonial, familiar e sucessório, acompanhamento de partilhas extrajudiciais, processos judiciais de 
divórcio, alimentos, arrolamento de bens, busca e apreensão de menores, curatela e interdição, guarda, inventários e partilhas, 
elaboração de pactos pré-nupciais, contratos e termos de união estável. 

DIREITO DE FAMÍLIA, SUCESSÕES E AUSÊNCIAS



DIREITO IMOBILIÁRIO

Assessoria na elaboração de instrumentos jurídicos para operações de compra e venda, permuta, empreitada, construção, incor-
poração, locação, arrendamento, administração imobiliária, parceria imobiliária, alienação fiduciária e constituição de garantias. 
Atuação na parte de incorporação e regularização de documentação imobiliária junto aos órgão públicos e cartórios, atuação em 
procedimentos administrativos e extrajudiciais para regularização de operações imobiliárias perante órgãos públicos, cartórios e 
criação de sociedades com finalidades imobiliárias, fundos de investimento imobiliário, sociedade em conta de participação para 
administração de condomínios, loteamento, incorporação imobiliária. Na parte contenciosa, atua em ações judiciais de desapro-
priação, usucapião, divisão, reintegração de posse, despejo, renovação de contratos, cobrança, demarcação, rescisão de contrato. 

Elaboração, análise e revisão de contratos internacionais e consultoria em operações internacionais.

DIREITO INTERNACIONAL

Elaboração de pareceres e consultas sobre Direito Minerário, auxílio nas negociações de compra venda, cessão e arrendamento 
de direitos minerários,  acordos e mediação com superficiários, constituição e regularização de empresas de mineração, nacionais 
e estrangeiras, elaboração de defesas administrativas, realização de due diligences para compra e venda de ativos e empresas 
em geral.

DIREITO MINERÁRIO



Atuação na reestruturação patrimonial e financeira de empresas, prestando ampla assessoria judicial e extrajudicial em procedi-
mentos de falência e recuperação judicial e extrajudicial. 

DIREITO DE RECUPERAÇÃO JUDICIAL, EXTRAJUDICIAL E FALÊNCIAS 

Constituição de sociedades simples e empresárias, incluindo elaboração de contratos e estatutos sociais, assistência em procedi-
mentos de abertura e fechamento de capital, lançamento de novas ações, debêntures e outros valores mobiliários, incorporações, 
cisões, fusões, transformações, dissoluções societárias e assessoria na confecção de acordos de acionistas e quotistas. Acompa-
nhamento de reuniões de sócios e assembleias de acionistas. 

DIREITO SOCIETÁRIO 

Assessoria a atletas, clubes, técnicos, agentes, empresários e investidores, elaborando, analisando e revisando minutas de contra-
tos e termos de cessão de compra e venda de direitos econômicos, de cessão de compartilhamento de direitos econômicos de 
verbas de patrocínio, de direito de imagem, contratos entre clubes e atletas, contratos e termos de trabalho, prestação de serviços 
e agenciamento de atletas, cessão e compra e venda de direitos econômicos, procurações e termos de intermediação.

DIREITO DESPORTIVO



Elaboração e revisão de contratos de trabalho de empresas, acompanhamento e participação na negociação de acordos coletivos, 
análise de termos de ajustamento de conduta, elaboração de convenções coletivas de trabalho, planejamento estratégico traba-
lhista, auxílio em rescisões de contratos de trabalho e auditorias trabalhistas. Acompanhamento de  reclamatórias trabalhistas, 
ações civis públicas, ações de consignação em pagamento, ações de inquérito para apuração de falta grave, dissídios coletivos e 
ações de cumprimento, em todas as instâncias judiciais. Atuação em procedimentos administrativos e investigatórios perante o 
Ministério do Trabalho, , Ministério da Previdência Social e Ministério Público do Trabalho. Assessoria na implantação de planos 
de participação em lucros e resultados, opção de compra de ações (stock option) e de demissão voluntária. 

DIREITO DO TRABALHO

Assessoria e consultoria em procedimentos extrajudiciais e de atendimento em questões interdisciplinares, tais como orientação 
do risco legal, soluções corporativas, código de conduta para utilização de recursos tecnológicos corporativos, política de privaci-
dade corporativa, como a proteção autoral, concorrência desleal e proteção de ativos intangíveis no ambiente digital. Assessoria 
em contratos de confidencialidade, tratamento legal da informação relacionada à responsabilização civil e penal, direito da tecno-
logia da informação relacionado a empresas em geral e à publicidade na web e veiculação de informações. 

DIREITO DA TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO 

DIREITO TRIBUTÁRIO

Assessoria na condução de processos tributários e previdenciários, no âmbito administrativo e judicial, planejamento fiscal e tri-
butário, due diligence para levantamento de créditos tributários e verificação da regularidade fiscal de empresas. Elaboração de 
pareceres, pedidos de Regime Especial junto aos Fiscos Municipais, Estaduais e a Receita Federal do Brasil. 



NOSSOS MEMBROS



CORPO JURÍDICO

Fernando Moreira Drummond Teixeira 

Área(s) de atuação: Cível, Contratos, Desportiva, Empresarial, Imobiliária, Mineral, Societária, Recuperação e Falências. 
Idioma(s): Inglês. 
Advogado graduado pela Faculdade de Direito do Unicentro Newton Paiva em 2005. Mestre em Direito Empresarial pela Facul-
dade de Direito Milton Campos em 2011. Ex-Professor substituto do curso de graduação em Direito da Faculdade Milton Campos 
nas disciplinas Direito Empresarial – Sociedades Anônimas e Direito Civil – Contratos Especiais. Ex-Vice-presidente do Conselho 
Empresarial Jovem da AC Minas (2007-2008).

Emilio Walter Rohrmann

Áreas de atuação: Fusões e Aquisições, Imobiliário, Planejamento Sucessório, Societário, Tributário.
Idioma(s): Inglês.
Advogado graduado em Direito pela Faculdade Milton Campos (1995). Especialização em Direito de Empresas pela Pontifícia 
Universidade Católica de Minas Gerais.

Lúcio Sérgio De Las Casas Júnior 

Área(s) de atuação: Trabalhista e Previdenciário.
Idioma(s): Inglês. 
Advogado graduado pelo Centro Universitário Metodista Izabela Hendrix em 2006. Especialista em Direito do Trabalho pelo Cen-
tro de Atualização em Direito (CAD) em 2010.

Carolina Arruda Caldeira Brant 

Área(s) de atuação: Cível e Empresarial
Idioma(s): Inglês e Francês. 
Advogada graduada pela Faculdade de Direito Milton Campos em 2007.
Pós-Graduação em Direito Corporativo pela Ibmec/MG (em curso).



CORPO JURÍDICO

Yvne de Salles Mol Lembi Ferreira

Área(s) de atuação: Contencioso Cível, Empresarial e Trabalhista
Idioma(s): Inglês.
Advogada graduada pelo Instituto de Ensino Superior e Formação Avançada de Vitória – FAVI em 2007.

Thaysa Kassis De Faria Alvim

Área(s) de atuação: Contencioso Cível e Empresarial
Idioma(s): Inglês
Advogada graduada pela Faculdade de Direito Milton Campos em 2011.
Pós graduação CAD – Centro de Atualização em Direito – Curso de Direito Processual Civil (em curso).

Bruna Vieira Bittermann

Área(s) de atuação: Contencioso Cível e Empresarial.
Idioma(s): Inglês.
Advogada graduada pela Universidade FUMEC – Fundação Mineira de Educação e Cultura em 2010.

Natália Couto Carneiro

Área(s) de atuação: Civil, Empresarial, Administrativo, Comercial, Consumidor, Trabalhista`
Idioma(s): Inglês.
Advogada graduada pela Faculdade Milton Campos em 2011.

Marcos Pereira de Carvalho

Área(s) de atuação: Civil, Empresarial, Securitário, Bancário.
Idioma(s): Inglês e Espanhol.
Advogado graduado pela Fundação Mineira de Educação - FUMEC em 2006.



Geraldo Afonso Sant’Anna Júnior

Área(s) de atuação: Cível, Contratos, Empresarial, Imobiliária e Societária. 
Idioma(s): Inglês. 
Advogado graduado pela Faculdade de Direito da Universidade Federal de Minas Gerais em 1990. Especialista em Direito de 
Empresa e Economia pela Fundação Getúlio Vargas em 1997.

Paulo Valadares Versiani Caldeira Filho 

Área(s) de atuação: Administrativo, Eleitoral e Tributária. 
Idioma(s): Inglês. 
Advogado graduado pela Faculdade de Direito da Universidade Federal de Minas Gerais em 1990. Procurador do Estado de 
Minas Gerais desde 1998. Ex-Procurador Adjunto do Município de Betim/MG. Ex-Gerente Geral Jurídico da Federação das In-
dústrias do Estado de Minas Gerais (FIEMG). Especialista em Direito Civil pela Universidade Federal de Minas Gerais em 1991. 

Bruna Rodrigues Colombarolli 

Área(s) de atuação: Administrativo. 
Idioma(s): Inglês. 
Advogada graduada pela Faculdade de Direito da Universidade Federal de Minas Gerais em 2006. Mestre em Direito Adminis-
trativo pela Faculdade de Direito da Universidade Federal de Minas Gerais em 2010. Professora da graduação da Faculdade de 
Direito da Universidade Federal de Minas Gerais nas disciplinas Direito Administrativo I e II.

Ana Amelia Menna Barreto 

Área(s) de atuação: Tecnologia da Informação. 
Idioma(s): Espanhol. 
Localidade(s): Rio de Janeiro/RJ. 
Advogada graduada pela Faculdade de Ciências Jurídicas e Sociais Vianna Junior, em 1987. Mestre em Direito Empresarial pela Fa-
culdade de Direito Milton Campos, em 2010. Pós-graduada em Direito Empresarial e em E-lawyer pela Fundação Getúlio Vargas. 
Docente em pós-graduação na FGV, PUC-Rio e EMERJ na Área de Direito e TI. Presidente da Comissão de Direito e Tecnologia 
da Informação da OAB/RJ. Membro efetivo do Instituto dos Advogados Brasileiros e do Instituto dos Advogados de Minas Gerais. 



CORPO JURÍDICO

André Moreira Marquez

Administrador de Empresas graduado pela FEAD – Centro de Gestão Empreendedora de Minas Gerais em 2006.
Área(s) de atuação: Administrativa e Financeira.
Idioma(s): Inglês.

Bruna Vieira Bittermann

Área(s) de atuação: Contencioso Cível e Empresarial.
Idioma(s): Inglês.
Advogada graduada pela Universidade FUMEC – Fundação Mineira de Educação e Cultura em 2010.

Leonardo Soares Moreira 

Área(s) de atuação: Cível, Consumidor e Securitária.
Idioma(s): Inglês. 
Advogado graduado pela Faculdade de Direito da Pontifícia Universidade Católica de Minas Gerais (PUC) em 1990. 
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