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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

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

INTERNACIONAL
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http://nasser.adv.br/areas_de_atuacao/ambiental
http://nasser.adv.br/areas_de_atuacao/comercio_internacional
http://nasser.adv.br/areas_de_atuacao/internacional


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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http://nasser.adv.br/areas_de_atuacao/defesa_de_concorrencia
http://nasser.adv.br/areas_de_atuacao/contratos_empresariais
http://nasser.adv.br/areas_de_atuacao/imobiliario


RESOLUÇÃO DE DISPUTAS

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

Ver

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

TRIBUTÁRIO E ADUANEIRO

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

PÚBLICO, REGULATÓRIO E INFRAESTRUTURA
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http://nasser.adv.br/areas_de_atuacao/contencioso
http://nasser.adv.br/areas_de_atuacao/tributario
http://nasser.adv.br/areas_de_atuacao/publico_regulatorio


O escritório foi novamente reconhecido na
área de Comércio Internacional/OMC pela 

edição de 2021 do guia internacional
Chambers Global, Latin America e Brazil.

Reconhecido novamente pelo guia Leaders
League Brasil 2021 na área de Contencioso 

Civil e Comercial.

O escritório foi novamente reconhecido na
área de Comércio Internacional/OMC pela 

edição de 2021 do guia internacional
Chambers Latin America.

Indicado como um dos escritórios mais
admirados do Brasil pela edição de 2020 do 

guia Análise Advocacia 500. O Escritório foi
reconhecido nas especialidades Comércio

Internacional e Concorrencial, nos setores
econômicos Bélico e de Construção e 

Engenharia e por sua atuação no Estado
de São Paulo

Nasser é reconhecido pelo Latin Lawyer 
National 2020, nas áreas de comércio

internacional e arbitragem.
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ALANA SILVA KANDIR
alana.kandir@nasser.adv.br
11 3854-9100

ANA BICCA
ana.bicca@nasser.adv.br
11 3854-9100
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ANDERSON STEFANI
anderson.stefani@nasser.adv.br

ANDRÉ MARTIN
andre.martin@nasser.adv.br
11 99774-1276

CAMILA RAMOS 
MONTAGNA
camila.montagna@nasser.adv.br
11 3854-9100

http://agenciath2.com.br/Clientes/_unitri/nasser/_wp/equipe/anderson-stefani/
http://agenciath2.com.br/Clientes/_unitri/nasser/_wp/equipe/andre-martin/


GABRIEL STORNIOLI 
LEMOS
gabriel.lemos@nasser.adv.br
11 3854-9100
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FERNANDO STEFANELLI 
GALUCCI 
fernando.galucci@nasser.adv.br
11 3854-9100

GABRIEL CARDOSO 
RHEE                 
gabriel.rhee@nasser.adv.br
11 3854-9100

MARIA ISABEL LIMA
isabel.lima@nasser.adv.br
11 3854-9100

MARINA YOSHIMI 
TAKITANI
marina.takitani@nasser.adv.br
11 3854-9100
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RAFAEL ELIAS 
TOMMASI
rafael.tommasi@nasser.adv.br
11 3854-9100

RABIH NASSER
rabih.nasser@nasser.adv.br
11 99774-1276

SERGIO ZAHR FILHO
sergio.zahr@nasser.adv.br
11 98953-4439 

SALEM NASSER
salem.nasser@nasser.adv.br
11 3854-9100

http://agenciath2.com.br/Clientes/_unitri/nasser/_wp/equipe/rabih-nasser/
http://agenciath2.com.br/Clientes/_unitri/nasser/_wp/equipe/sergio-zahr-filho/
http://agenciath2.com.br/Clientes/_unitri/nasser/_wp/equipe/salem-nasser/
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THAYS VIANA
thays.viana@nasser.adv.br
11 3854-9100

TICIANA LIARTE DE 
MEO
ticiana.demeo@nasser.adv.br1
1 3854-9100



+55 11.3854.9100    
contato@nasser.adv.br
Av. Angélica, 2510 - 3º andar
Higienópolis - São Paulo, SP
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