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O ESCRITÓRIO TEM ATUAÇÃO DESTACADA NA ÁREA 
DE COMÉRCIO INTERNACIONAL. NOSSA EXPERIÊNCIA 
PODE SER DIVIDIDA NAS SEGUINTES ÁREAS:

I - DEFESA COMERCIAL:
atuação em investigações para a possível aplicação de medidas de defesa
comercial, incluindo direitos antidumping, medidas compensatórias e
salvaguardas e em avaliações de interesse público;

II - CONTRATOS INTERNACIONAIS:
assessoria na negociação e celebração de contratos envolvendo o
comércio internacional de bens e serviços;

III - NEGOCIAÇÕES COMERCIAIS:
monitoramento dos acordos comerciais e de investimentos assinados ou
negociados pelo Brasil, de forma a melhor aconselhar as estratégias de
nossos clientes;

IV - QUESTÕES ADUANEIRAS:
assistência em questões relativas a importação e exportação, incluindo
medidas administrativas e judiciais em questões como classificação fiscal,
alterações tarifárias, licenciamento de importações, autuação fiscal,
controle de exportações e outras.
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DEFESA COMERCIAL

PAÍSES
Argentina; Brasil; Chile;
China; Equador; Índia; Paraguai; 
Peru; Coréia do Sul;
Estados Unidos da América.

INDÚSTRIAS
Bebidas Alcoólicas; Químicos; 
Maquinário e equipamento elétrico; 
Calçados; Frutas e vegetais; Vidro e 
trabalhos em vidro; Utensílios
domésticos; Produtos fotográficos e 
cinematográficos; Plásticos; Borracha 
e pneus.

FILMES DE PET
Atuação em investigações antidumping 
e avaliação de interesse público sobre
as importações originárias do Bahrein 
e do Peru. O escritório representou
uma produtora/exportadora peruana e 
uma importadora brasileira. A primeira
investigação foi encerrada sem
aplicação de direito antidumping.

BARRAS DE AÇO
Investigação antidumping iniciada pelo
governo peruano sobre as 
importações provenientes do Brasil e 
do México. O escritório representou um 
produtor / exportador brasileiro. A 
investigação foi encerrada sem a 
aplicação de direitos.

O ESCRITÓRIO JÁ ATUOU EM MAIS DE 40 INVESTIGAÇÕES DE DEFESA COMERCIAL 
NO BRASIL E NO EXTERIOR. DESTACAMOS ABAIXO ALGUNS PAÍSES DE ORIGEM E 
INDÚSTRIAS DOS CLIENTES QUE O ESCRITÓRIO REPRESENTOU E CASOS RECENTES.

PNEUS PARA ÔNIBUS E CAMINHÕES
Investigação e revisão do direito
antidumping sobre as importações
provenientes da Coreia do Sul, Japão, 
Tailândia, África do Sul, Rússia e Taipé
Chinês. O escritório representou o 
produtor /exportador sul-coreano que 
obteve o menor direito antidumping.

FILMES DE POLIPROPILENO 
BIAXIALMENTE ORIENTADOS (BOPP)
Investigação antidumping sobre as 
importações da Argentina, Chile, Peru, 
Colômbia, Índia e Taipé Chinês. O 
escritório representou quatro
empresas exportadoras e um 
importador brasileiro. A investigação
foi encerrada sem aplicação de 
direitos.
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RECONHECIMENTOS

CHAMBERS LATIN AMERICA, 2019

“Seasoned name partner Rabih
Ali Nasser continues to be 

highly recognised by sources in 
connection with his depth of 
expertise dealing with trade 

remedies proceedings before 
both Brazilian and foreign 
authorities. He maintains a 
strong track record in WTO 

disputes, anti-dumping 
investigations and tariff 
alteration mandates.”

CHAMBERS LATIN AMERICA, 2020

“Rabih Nasser is distinguished 
as “a very competent lawyer 

who is very active in trade 
matters” by sources who 

applaud his impressive work on 
trade-related disputes and 

investigations.”

WHO’S WHO LEGAL, 2020

“Respected boutique boasting a 
considerable track record in 
anti-dumping investigations 
acting on behalf of foreign 

exporters and Brazilian 
associations. Singled out for its 
expertise assisting clients with 

other trade remedies issues and 
a range of customs mandates, 

including tariff alteration 
requests before the Brazilian 

authorities and Mercosur. 
Further noted for the strength of 

its legal opinions.”
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