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Nasser Advogados nasceu
em 2008 com o
compromisso de prestar
serviços jurídicos com
excelência.
Procuramos sempre combinar o
conhecimento profundo do direito com a
percepção fina das contingências
práticas.
Ao longo destes anos de parceria,
empresas nacionais e estrangeiras dos
mais variados portes e setores nos
confiam suas questões, seus problemas e
mesmo suas situações de crise.
Atuamos em diversas áreas do direito que
organizamos em torno de quatro grandes
eixos: Empresarial, Resolução de
Disputas, Direito Público e Internacional.
Esses eixos incorporam as diversas
especializações de nossos profissionais: .
Também traduzem nossa vocação para
buscar soluções completas que
combinem as diversas especializações.
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AMBIENTAL
Demandas administrativas de apoio e adequação às normas ambientais, no
planejamento de programas preventivos para empresas de todos os
segmentos e portes, além de defesas em processos administrativos e
judiciais.
Ver

COMÉRCIO INTERNACIONAL
O escritório tem atuação destacada na área de Comércio Internacional.
Essa prática pode ser dividida nas seguintes áreas: Defesa Comercial,
Contratos Internacionais e Negociações Comerciais. A área também se
dedica a questões aduaneiras, relativas a assistência em importação e
exportação, incluindo medidas administrativas e judiciais em temas de
classificação fiscal, alterações tarifárias, licenciamento de importações,
controle de exportação, autuação fiscal e outras.

Ver

INTERNACIONAL
Apoio a empresas e Estados na análise de tratados e normas internacionais
e de sua aplicabilidade nos direitos nacionais, brasileiro e estrangeiros,
auxiliando os clientes na compreensão dos quadros regulatórios em que
podem se ver inseridos.

Ver
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CONCORRENCIAL
Atuação em processos administrativos perante o Conselho Administrativo
de Defesa Econômica – CADE. Também atuamos de forma preventiva, com
orientações a respeito da obrigatoriedade ou não de comunicação de atos
de concentração ao CADE e sobre as práticas que podem configurar
infração à ordem econômica.
Ver

EMPRESARIAL
A experiência do escritório em direito empresarial é dividida em 4 grandes
subáreas: Fusões, Aquisições e Operações Estruturadas, Investimentos
Estrangeiros e Mercado de Capitais, Contratos e Governança Corporativa e
Ética Empresarial.
Ver

IMOBILIÁRIO
Negócios imobiliários, incluindo compra e venda de imóveis, locação e
operações estruturadas.
Ver
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PÚBLICO, REGULATÓRIO E INFRAESTRUTURA
Assessoria estratégica nos mais variados temas de direito público,
regulatório e infraestrutura, incluindo concessões, licitações, contratos
administrativos, procedimentos de manifestação de interesse e outras
formas de chamamento público, além de outras questões que envolvem a
relação entre agentes privados e entes públicos.
Ver

RESOLUÇÃO DE DISPUTAS
Atuação em resolução de disputas empresarias envolvendo os mais
diversos assuntos e indústrias, em processos judiciais, arbitrais e
administrativos.
Ver

TRIBUTÁRIO E ADUANEIRO
Consultoria tributária em tributos diretos e indiretos, esclarecimentos sobre
alterações legislativas e análise de impactos e melhorias fiscais associadas
ao negócio do cliente. Atuação no contencioso tributário judicial e
administrativo.

Ver
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O escritório foi novamente reconhecido na

Reconhecido novamente pelo guia Leaders

O escritório foi novamente reconhecido na

área de Comércio Internacional/OMC pela

League Brasil 2021 na área de Contencioso

área de Comércio Internacional/OMC pela

edição de 2021 do guia internacional

Civil e Comercial.

edição de 2021 do guia internacional

Chambers Global, Latin America e Brazil.

Chambers Latin America.

O escritório foi reconhecido pela edição de

Nasser é reconhecido pelo Latin Lawyer 250

2021 do guia Análise Advocacia nas

2021, nas áreas de comércio internacional e

especialidades Consumidor, Contratos

arbitragem.

Empresariais, Regulatório e Arbitragem, no
setor Bélico e como mais admirado no
Estado de São Paulo.
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