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C
om 10 anos de destaque no mercado jurídico, 

o escritório Rocca, Stahl, Zveibil & Marquesi 

Advogados, criado por meio da união de 

profissionais com expertises comprovadas no campo 

jurídico, assessora empresas, de diversos setores e 

países, em todas as questões legais, independente da 

complexidade dos casos.

A atuação está baseada em propósitos bem definidos, 

que estão alinhados a ética, ao alto desempenho 

dos profissionais e a excelência técnica dos serviços, 

sem deixar de lado uma característica própria e muito 

importante: a pessoalidade, com cada cliente sendo 

visto e tratado como único.

Para oferecer a excelência no atendimento e sempre 

apresentar o resultado esperado, a transparência é 

colocada como uma das peças fundamentais, pois 

traz confiança e segurança. Além disso, a paixão 

pelo trabalho é um dos fatores cobrados dentro da 

equipe, que é estimulada a ter uma visão de negócios 

apurada, respeitando o interesse do cliente, mas 

nunca deixando de lado o pensamento empreendedor.

O contínuo estudo e aperfeiçoamento, 

além da colaboração permanente de equipes 

multidisciplinares, por sua vez, auxilia durante toda a 

articulação das ações estratégicas; na agilidade em 

identificar problemas e resolvê-los em tempo hábil; 

e também na promoção de um atendimento que 

permita enxergar as particularidades.

ESCRITÓRIO



SÃO PAULO NEW YORK GENÈVE

S
empre atento ao futuro e a constante 

especialização da advocacia, o RSZ&M 

Advogados busca, com qualificação e 

alto desempenho, as mais adequadas resoluções 

de conflitos, em diversos setores da economia, 

entre eles: 

• Indústrias de Base

• Comércio 

• Serviços 

• Agronegócios

• Aviação 

• Bancário e Securitário

• Energia, Petróleo e Gás; 

• Esportes e Entretenimento

• Imobiliário

• Mineração

• Mercado de Capitais

• Bioenergia

• Tecnologia da Informação

• Transporte e Logística

• Comércio Internacional

• Pessoas físicas 

ÁREAS DE ATUAÇÃO

• Shopping Center



O 
RSZ&M 

Advogados é 

um dos mais 

respeitados da América 

Latina. Com 10 anos de 

mercado, o escritório, que 

está dividido em núcleos 

de atendimento, tem 

expertise para identificar 

oportunidades e apresentar 

as soluções mais assertivas 

nos diversos segmentos do 

Direito Empresarial, como:

SEGMENTOS

• Planejamento tributário 

• Contencioso fiscal

• Fusões e Aquisições

• Joint Ventures

• Contratos internacionais

• Aquisições imobiliárias e corporativas

• Comércio exterior

• Investimentos externos no Brasil

• Compliance & Best Practices

• Tributação Internacional

• Estudos estratégicos relacionados ao direito ambiental

• Consultoria e contencioso trabalhista

• Transferência de tecnologia

• Preservação e sucessão patrimonial

• Propriedade intelectual

• Direito empresarial, consultoria e contencioso cível

• Planejamento patrimonial e sucessão no Brasil e no Exterior

• Gestão de riscos trabalhistas

• Relações Governamentais

• Due Diligence
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