
FOCADOS NO 
CLIENTE,
MOVIDOS POR 
RESULTADOS



15 anos de Nasser Advogados
Nascemos em 2008 com a missão de 
prestar serviços jurídicos de excelência.

Para isso, acreditamos, é preciso 
fazer nosso o problema do cliente.

As soluções precisam ser tão 
completas quanto possíveis
e demandam de nossa parte
a capacidade para navegar toda 
complexidade dos casos concretos.

Desde o primeiro dia, temos 
combinado saber técnico, jurídico, 
com outros saberes, práticos, 
voltados a encontrar as melhores 
soluções. 

Chegamos aos 15 anos.
Missão Cumprida.

Durante esses anos, pessoas
físicas e empresas, brasileiras
e estrangeiras, nos confiaram
seus problemas.

Para as pequenas questões
e para as graves crises, buscamos 
juntos as melhores soluções.

Agora, diante de um marco
de longevidade e sucesso, 
queremos dizer da nossa gratidão, 
aos clientes, por sua confiança,
aos parceiros e aos colaboradores 
que compartilham conosco a 
missão, o compromisso e o sucesso. 

Aqui você encontrará capítulos
dessa nossa história comum. 
Fica o convite para que siga
a escrevê-la conosco!
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Nasser Advogados aos 15 anos.

O que começou como uma 
aventura de dois sócios e uma 
pequena equipe, fundada na 
esperança de contar com alguns 
poucos clientes com demandas 
empresariais, tornou-se um 
escritório sólido, reconhecido
pela dedicação e pela excelência, 
atuante em diversas áreas do 
Direito, hoje organizadas em
torno de cinco grandes eixos: 
Empresarial, Resolução
de Disputas, Direito Público
e Ambiental, Internacional
e Tributário.

Esses eixos organizam a atuação
de uma equipe experimentada
e altamente qualificada de 
profissionais. Essa atuação abrange 
contratos, societário, contencioso 
judicial, arbitragem, tributário
e aduaneiro, ambiental, regulatório
e administrativo, antitruste, defesa 
comercial, comércio e direito 
internacionais.

A organização em eixos traduz 
igualmente a nossa vocação
para buscar soluções completas
que combinem as diversas 
especializações.

Responder com excelência
à complexidade crescente do 
mundo dos negócios e aos desafios 
trazidos por nossos clientes exige
de nós um esforço contínuo
de aperfeiçoamento e domínio
de novos saberes, assim como
o desenvolvimento de novas 
competências e habilidades.

Por 15 anos, temos sido fiéis
a essa necessidade e trabalhamos 
permanentemente para termos
uma equipe de grandes talentos
que se possam combinar.

Contamos com uma estrutura 
moderna e ágil e investimos de 
modo contínuo em tecnologia
de vanguarda para enfrentarmos
os novos desafios, sempre mais 
complexos, que se oferecem
aos negócios e ao direito.

Tudo isso nos permitiu construir
com nossos clientes e parceiros 
relações marcadas pela 
continuidade, pela transparência, 
pela confiança e pelos repetidos 
sucessos. São marcas que nos 
orgulham e fazem parte da nossa 
identidade.
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ambiental
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comércio internacional
concorrencial

empresarial
imobiliário

público, regulatório e infraestrutura
resolução de disputas

internacional
tributário e aduaneiro
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Rabih Nasser, até então sócio de um grande escritório e Salem Nasser, professores da Escola de 
Direito da FGV, fundam o Nasser Sociedade de Advogados. Os primeiros clientes incluem 
grandes empresas que fazem a transição com o sócio Rabih Nasser do antigo escritório. Elas 
atuam nos setores de tecnologia, infraestrutura construção, comércio internacional, alimentos, 
varejo, dentre outros.  O carro-chefe do Escritório é o Direito Empresarial, 
mas o Direito Internacional está inscrito em seu DNA.

Outubro

2007

FUNDAÇÃO
ESCRITÓRIO

NOVO SÓCIO
LIDERA

CONTENCIOSO
E ARBITRAGEM

Julho

2009

Sergio Zahr Filho, até então sócio de um grande escritório junta-se como sócio aos fundadores 
para desenvolver e liderar a área de resolução de disputas (contencioso e arbitragem) do Escritório.
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Consolidado e experimentando crescimento constante, o Escritório realiza um trabalho 
de autoavaliação e de planejamento. Afirma seu ethos e sua missão de prestar serviços jurídicos 
com excelência. Lança nova marca na comemoração dos 5 anos.

Outubro

2012

ANIVERSÁRIO
& NOVAMARCA

5 ANOS

NOVO SÓCIO
LIDERA

TRIBUTÁRIO
E ADUANEIRO

Janeiro

2014

Anderson Stefani, tendo sido um dos primeiros advogados a integrar a equipe do Escritório, 
em 2010, e liderando desde o início as áreas de tributário e aduaneiro e imobiliário, 
passa a integrar o rol dos sócios.
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O Escritório realiza a primeira edição do Programa de Estágio de Férias. 
O Programa se torna uma tradição.

Julho

2014

1ª EDIÇÃO DO
PROGRAMA
DE ESTÁGIO
DE FÉRIAS

LANÇAMENTO
DO Ji

Novembro

2014

Fiel à sua identificação com o Direito Internacional, o Escritório lança a edição 
inaugural do Informativo de Jurisprudência Internacional (Ji). Desde então 
acompanha e analisa casos dos diversos tribunais e instâncias, especialmente 
os relacionados ao comércio e aos investimentos internacionais.
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Tendo se juntado ao Escritório em 2011, André Martin, com especialização 
em direito comercial e direito societário, passa a ser sócio e a liderar, 
ao lado de Rabih Nasser, a área de direito empresarial.

Outubro

2016

NOVO SÓCIO
REFORÇA EQUIPE
DE EMPRESARIAL 

INAUGURAÇÃO
DA ÁREA DE

DIREITO
AMBIENTAL

Abril

2018

Ciente da importância dos temas de sustentabilidade e atendendo à demanda crescente 
dos clientes, o Escritório inaugura a área de Direito Ambiental.
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Lançamento da Revista de Direito do Comércio Internacional, 
coordenada pelo sócio Rabih Nasser. A obra busca criar um espaço 
para reflexão e discussão sobre o comércio internacional no Brasil e no mundo.

Junho

2019

1ª EDIÇÃO
DA RDCI

MODERNIZAÇÃO
E NOVA

IDENTIDADE
VISUAL
Dezembro

2020

Lançamento da nova identidade visual do escritório, utilizada até os dias atuais. 
Além da reformulação do site, o Ji ganha um novo logo, e assume o formato de blog.
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O Escritório alcança uma meta longamente perseguida: a diversificação de seu quadro 
de sócios. Tendo se juntado ao Escritório em 2011, Ticiana Liarte De Meo se tornou 
sócia-administradora, atuando na gestão interna do escritório e na consultoria externa 
de alguns clientes. Tendo se juntado ao Escritório em 2018, Maria Isabel Lima se tornou 
sócia, responsável pela área de Direito Ambiental e de Direito Público, Regulatório 
e Infraestrutura. Tendo se juntado ao Escritório em 2019, Camila Ramos Montagna 
se tornou sócia na área empresarial, com enfoque em consultoria, operações 
societárias e contratos. No mesmo momento, Fernando Stefanelli Galucci, 
que se juntou ao Escritório em 2011, é nomeado consultor, e passa a coordenar 
os ramos de recuperação judicial, falência e consumidor.

15 ANOS
30+ PESSOAS

Hoje

Abril

2022

DIVERSIFICAÇÃO
DO QUADRO
DE SÓCIOS

Consolidado e experimentando crescimento constante, o Escritório realiza um trabalho 
de autoavaliação e de planejamento. Afirma seu ethos e sua missão de prestar serviços 
jurídicos com excelência. Lança nova marca na comemoração dos 15 anos.
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RABIH NASSER
rabih.nasser@nasser.adv.br

ANDRÉ MARTIN
andre.martin@nasser.adv.br

SALEM NASSER
salem.nasser@nasser.adv.br

CAMILA MONTAGNA
camila.montagna@nasser.adv.br

SERGIO ZAHR
sergio.zahr@nasser.adv.br

ISABEL LIMA
isabel.lima@nasser.adv.br

ANDERSON STEFANI
anderson.stefani@nasser.adv.br

TICIANA DE MEO
ticiana.demeo@nasser.adv.br

https://nasser.adv.br/equipe/salem-nasser/
https://nasser.adv.br/equipe/sergio-zahr-filho/
https://nasser.adv.br/equipe/anderson-stefani/
https://nasser.adv.br/equipe/andre-martin/
https://nasser.adv.br/equipe/camila-ramos-montagna/
https://nasser.adv.br/equipe/maria-isabel-lima/
https://nasser.adv.br/equipe/ticiana-liarte-de-meo/
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FERNANDO GALUCCI
fernando.galucci@nasser.adv.br

THAYS VIANA
thays.viana@nasser.adv.br

MARINA TAKITANI
marina.takitani@nasser.adv.br

MAYARA NETO
mayara.neto@nasser.adv.br

GABRIEL RHEE
gabriel.rhee@nasser.adv.br

RAFAEL ABDOUCH
rafael.abdouch@nasser.adv.br

ALANA KANDIR
alana.kandir@nasser.adv.br

https://nasser.adv.br/equipe/rafael-parisi-abdouch/
https://nasser.adv.br/equipe/mayara-carlos-maria-neto/
https://nasser.adv.br/equipe/thays-viana/
https://nasser.adv.br/equipe/marina-yoshimi-takitani/
https://nasser.adv.br/equipe/fernando-stefanelli-galucci/
https://nasser.adv.br/equipe/gabriel-cardoso-rhee/
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ANA ELISA BICCA
ana.bicca@nasser.adv.br

LEONARDO DE PAULA
leonardo.paula@nasser.adv.br

LARISSA OMURA
larissa.omura@nasser.adv.br

LUÍSA ALMEIDA
luisa.almeida@nasser.adv.br

MARIANA MITIKO
mariana.mitiko@nasser.adv.br

JOÃO VICTOR SALLANI
joao.sallani@nasser.adv.br

https://nasser.adv.br/equipe/mariana-mitiko-2/
https://nasser.adv.br/equipe/luisa-carvalho-grossi-de-almeida/
https://nasser.adv.br/equipe/ana-bicca/
https://nasser.adv.br/equipe/leonardo-gioachini-de-paula/
https://nasser.adv.br/equipe/larissa-omura-bittencourt/


+55 11 3854-9100
contato@nasser.adv.br
Av. Angélica, 2510 - 3º andar
www.nasser.adv.br
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