
 

 

 

Souza, Cescon, Barrieu & Flesch investe em responsabilidade social por meio de parcerias 

 Escritório apoia projetos de sustentabilidade e cidadania; além de oferecer orientação jurídica 

gratuita para instituições e empresas selecionadas 

 São Paulo, setembro de 2013 - O Souza, Cescon, Barrieu & Flesch Advogados presta 

assessoria jurídica gratuita para fomentar o exercício da advocacia e a consciência cidadã de 

seus profissionais.  

Além disso, por acreditar no desenvolvimento de uma sociedade justa e nas mudanças sociais 

que levam o país a uma prosperidade econômica sustentável, o escritório faz parceria com 

instituições reconhecidas mundialmente e nacionalmente por seus projetos voltados à 

sustentabilidade e responsabilidade social.   

Entre as iniciativas apoiadas pelo escritório estão as ações desenvolvidas pela WWF-Brasil - 

ONG brasileira, que participa de uma rede internacional e comprometida com a conservação 

da natureza no contexto social e econômico brasileiro.  

Outro projeto parceiro é o Instituto Atlântico, que reúne um grupo de entidades e pessoas que 

atua de forma coesa no processo de modernização econômica e social do país. Com o "Projeto 

Cantagalo", por exemplo, o instituto oferece segurança jurídica e melhora nas condições de 

vida dos moradores da comunidade do Cantagalo (RJ).  

 

“Por meio de contribuições como estas, sustentamos nossa tradição de manter a atenção 

voltada ao aprimoramento da sociedade brasileira. As parcerias e as novas ideias, que surgem 

constantemente, ajudam a melhorar a situação de todos que estão no alcance de suas 

atividades”, comenta Marcos Flesch, sócio do Souza Cescon.  

 

Sobre o Souza Cescon 

 

Com atuação em 17 áreas do direito empresarial, o Souza, Cescon, Barrieu & Flesch Advogados 

está entre os maiores escritórios de advocacia do País. Criado há 12 anos, a banca reúne mais 

de 200 advogados em suas unidades de São Paulo, Rio de Janeiro, Brasília e Belo Horizonte. 

 

O escritório é referência nacional em Direito Empresarial e figura entre os líderes dos 

principais rankings de Fusão e Aquisição (M&A), a exemplo do Thomson Reuters e Bloomberg. 

Tendo Consolidado também sua expertise nas áreas de Infraestrutura, emissão de valores 

mobiliários (Mercado Financeiro), Tributário e Concorrencial. E conta, ainda, com ativa 

participação no Direito Trabalhista, Ambiental, Imobiliário e Cível, além de Arbitragem, 

Energias Renováveis, Contencioso, Propriedade Industrial e Intelectual e Anticorrupção.  


