




Assim como os melhores escritórios de advocacia, temos na ética o seu guia para 
tomar decisões. O conhecimento e a experiência nos indicam o caminho mais 
adequado para buscar uma solução. O comprometimento é nossa maneira 
responsável de honrar o compromisso assumido com nossos clientes. 

Porém, é onde acabam os pontos comuns que começam os nossos diferenciais. 
O escritório Nazário Advogados Associados adota uma metodologia própria e 
exclusiva, que permite compreender com precisão o cenário e a situação do 
cliente, e através do seu conhecimento de causa e efeito, da sua equipe 
multiespecializada e da sua postura pró-ativa,  apresenta a melhor forma para 
solucionar o problema apresentado. 

Desta forma, escolher o escritório Nazário Advogados Associados é ter um 
aliado estratégico, que proporciona ao cliente tempo para se dedicar 
totalmente à sua atividade m enquanto o escritório se ocupa dos assuntos e 
atividades que envolvem a esfera jurídica.

NOSSA MISSÃO
Prestar serviços especializados em todos os ramos do direito, para pessoas 
físicas e jurídicas, com agilidade, pró-atividade e eciência, por meio de 
prossionais qualicados nas suas respectivas áreas de atuação.

NOSSA VISÃO
Ter clientes satisfeitos e ser reconhecido como prestador de serviços jurídicos 
de excelência, com prossionais realizados pelos resultados alcançados.
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MULTIESPECIALIZAÇÃO

A equipe do escritório é formada por advogados especializados em diferentes 

áreas, todos com larga vivência jurídica, experientes em seus segmentos e 

munidos de informações para serem, sempre, fontes de consulta e apoio 

extremamente conáveis.

BLINDAGEM JURÍDICA

A multidisciplinaridade que o escritório possui como um de seus pontos fortes, 

junto do envolvimento com o cliente, proporciona uma visão 360º de cada 

situação,  avaliada por diferentes especialistas. Para o cliente, é uma segurança 

de que cada situação será analisada sob vários ângulos, evitando que decisões 

de uma determinada área inuencie negativamente as demais, sob qualquer 

outro aspecto.

ASSESSORIA PREVENTIVA

Com atuação preventiva, nos apresentamos para aniquilar possíveis conitos 

que ainda estejam em fase de formação. Assim,  evitamos o emprego de tempo, 

infraestrutura e recursos nanceiros que podem ser melhor aproveitados pelo 

cliente na sua atividade. Isso signica não só eliminar custos futuros, mas 

principalmente,  melhorar resultados.
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APROXIMAÇÃO COM O CLIENTE

Nossa experiência de mais de treze anos de advocacia, permitiu-nos adquirir 

larga capacidade na compreensão das necessidades dos clientes, e atendê-las 

através de um conceito de atendimento próprio, continuamente aprimorado e 

aperfeiçoado, visando sempre a excelência e a plena satisfação do cliente.

O constante aprimoramento prossional por parte dos advogados de nossa 

equipe, aliado ao uso de tecnologias inovadoras, proporciona aos clientes um 

atendimento ágil, eciente e seguro. Mas, apesar da impessoalidade da 

tecnologia, atendemos cada cliente de forma individualizada e personalizada, 

diretamente por um dos advogados do corpo de sócios.

É esse envolvimento do escritório com o cotidiano do cliente que permite 

oferecer um atendimento muito mais personalizado, e, com isso, entender 

melhor os desaos a serem enfrentados. Desta forma, o escritório apresenta 

soluções preventivas e inovadoras,  mais ecientes e menos custosas.
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A atenção aos detalhes, que muitas vezes é que fazem a diferença, são 

percebidos até na própria estrutura do Escritório: cada espaço da sede foi 

projetado de forma que os prossionais possam se dedicar integralmente à 

busca das melhores soluções para os nossos clientes, sem perda de foco.

Além dos espaços bem planejados, temos grande anidade com as atuais 

tecnologias, utilizadas desde o contato entre nossa equipe e clientes, quanto na 

gestão interna e na proteção e armazenamento das informações sigilosas. 

Através de relatórios mensais, demonstramos a forma com que as demandas 

dos clientes estão sendo tratadas, com a especicação das atividades 

desenvolvidas, suas situações e expectativas.

Para nossos clientes, isso signica agilidade nas ações, foco nas soluções e 

conança no escritório.

REDE JURÍDICA ESTRATÉGICA

Mantemos alianças operacionais com tradicionais escritórios de advocacia no 

interior do estado de Santa Catarina e nas principais capitais do país, tornando 

possível atender plenamente qualquer necessidade de nossos clientes com a 

delegação de atos operacionais, caso assim seja previamente autorizado pelo 

interessado,  já que reduz custos e acelera sua realização.





Além do compromisso com seus clientes, o escritório Nazário Advogados 

Associados apoia e está engajado em ações para melhorar os aspectos sociais, 

econômicos e ambientais da sociedade catarinense, deixando como legado 

uma condição de vida mais digna e sustentável.

Seja de forma continuada ou pontual, nossa equipe está sempre disposta a 

atender, orientar e defender projetos sociais,  envolvendo-se com as seguintes 

áreas:

associativismo empresarial;

empreendedorismo jovem;

doação de sangue;

educação infantil;

proteção de idosos;

neutralização de carbono de sua atividade;

reciclagem dos resíduos produzidos;

sustentabilidade ambiental.
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Direito autoral, propriedade intelectual e registro de marcas

Direito bancário e operações nanceiras

Direito civil e de responsabilidade civil

Direito concorrencial, econômico e antitruste

Direito da tecnologia, internet e comércio eletrônico

Direito de águas e saneamento

Direito de família

Direito de sucessões e inventários

Direito desportivo

Direito do consumidor e de seguros

Direito eleitoral



Direito empresarial

Direito falimentar, recuperação judicial e falências 

Direito imobiliário

Direito internacional e do estrangeiro

Direito minerário

Direito notarial e registral

Direito penal

Direito previdenciário e de aposentadorias

Direito sindical e de associações

Direito societário, fusões, aquisições e reestruturações

Direito trabalhista

Direito tributário
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ARBITRAGEM: ferramenta alternativa de solução de conitos, mais célere e 

menos custosa,  já que submete a decisão a um árbitro, que com base nas 

defesas e os respectivos argumentos e provas, toma sua decisão, que tem caráter 

irrecorrível.

ASSESSORIA JURÍDICA: permite o acompanhamento contínuo e constante 

apoio para evolução da atividade do cliente,  auxiliando na tomada de decisões 

e solução de conitos. O principal diferencial é a presença constante de corpo 

jurídico especializado, sempre pronto ao imediato atendimento e ágil atuação. 

ASSESSORIA PARLAMENTAR: acompanha o processo legislativo, com atenção 

para a produção de leis municipais, estaduais e federais, de forma a evitar 

prejuízos a clientes e permitir o aprimoramento da eciência de suas atividades.

AUDITORIA LEGAL E DUE DILLIGENCE: opção indicada para qualquer atividade, 

que visa buscar e apresentar informações precisas acerca do seu funcionamento 

e procedimentos necessários diante de uma nova oportunidade ou de um novo 

cenário do setor.

CONSULTORIA JURÍDICA: permite o apoio jurídico para a melhor tomada de 

decisão em situações extraordinárias, visando não só evitar futuros passivos e 

complicações jurídicas,  mas, principalmente, melhorar os resultados do cliente.  

CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO: em razão da possibil idade da 

administração pública poder rever seus próprios atos,  a via administrativa é 

uma opção para solução de conitos, que muitas vezes pode ser uma opção 

mais rápida do que a discussão judicial.

CONTENCIOSO JUDICIAL: a solução de conitos através da via judicial é 

alternativa que exige não só o robusto conhecimento das matérias discutidas e 

extrema habilidade das regras processuais, mas também a atuação ágil, 

diligente e pró-ativa, visando defender os interesses do cliente de forma efetiva.
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ANDERSON NAZÁRIO  |  OAB/SC 15.807

Bacharel em Direito pela Universidade do Vale do Itajaí (UNIVALI);

Especialista em Direito Tributário pela UNIVALI;

Especialista em Direito Ambiental pela UNIVALI;

Especializando em Direito Empresarial e Societário pela Faculdade de Ciências 

Sociais de Florianópolis (CESUSC);

Lecionou por mais de cinco anos em cursos de graduação e pós-graduação, 

disciplinas de Direito Tributário e Direito Empresarial;

Exerceu a função de Procurador-geral do Município de Biguaçu (2009-2012) e de 

Assessor Jurídico do Município de Santo Amaro da Imperatriz (2013);

É Conselheiro do Conselho Consultivo da Reserva Biológica Marinha do Arvoredo 

(2014-atual);

No associativismo, é Diretor Jurídico da ACATMAR - Associação Náutica 

Catarinense para o Brasil (2010-2014) e foi Diretor-Jurídico da ACIF Jovem (2004-

2009), Diretor-Jurídico da CONAJE (Confederação Nacional do Jovem 

Empreendedor) (2005-2007), Diretor de Interesses Empresariais da ACIF (2007-

2009),  Presidente da Comissão de Assuntos Judiciários da OAB/SC (2010-2012), e 

Diretor Jurídico do MCE (Movimento Catarinense para Excelência) (2011-2013).

LIANDRA NAZÁRIO NOBREGA  |  OAB/SC 21.807

Bacharel em Direito pela Universidade do Sul de Santa Catarina (UNISUL) com 

ênfase em Direito Empresarial;

Especialista em Direito Imobiliário pela Universidade do Vale do Itajaí (UNIVALI);

Conselheira do Conselho Consultivo de Carijós CONSECA/ESEC (2011-atual);

Integrante da Câmara Técnica de Gerenciamento Costeiro do Conselho Estadual 

do Meio Ambiente - GTERCO/CONSEMA (2011-atual);

Conselheira Suplente do Conselho Municipal de Contribuintes do Município de 

Florianópolis (2012-atual);

No Associativismo, é Presidente do Conselho Estadual do Jovem Empreendedor 

de Santa Catarina – CEJESC - e Conselheira Consultiva Titular do Instituto Euvaldo 

Lodi da Federação das Indústrias de Santa Catarina (IEL/FIESC).  Já foi integrante da 

Comissão de Direito Imobiliário (2006-2010), da Comissão do Jovem Advogado 

(2008-2010) e da Comissão de Direito Eleitoral (2011) da OAB/SC; Coordenadora-

Geral do núcleo de Jovens Empreendedores da Associação Comercial e Industrial 

de Florianópolis - ACIF Jovem (2010-2011); Vice-Presidente Regional (2009-2011) e 

Vice-Presidente Executiva (2011-2013) do CEJESC.


