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28/10/2020 | Canal Executivo 
 

Demarest anuncia promoção de quatro sócios 

São Paulo – O Demarest Advogados anuncia a promoção de quatro advogados à posição de sócios a partir 

de 1º de janeiro: Cesar Rossi (Contencioso Cível), Bruna Toledo Pacheco e Daniel Caramaschi (Fusões e 

Aquisições) e Thiago Abiatar Lopes Amaral (Tributário). Os promovidos estão há mais de 15 anos no 

Demarest. 

Cesar Rossi 

Bacharel em Direito pela Universidade Presbiteriana Mackenzie, possui mestrado em Contencioso, 

Arbitragem e ADR (anternative dispute resolution) pela Université Panthéon-Assas (Paris 2). Cesar atua na 

área contenciosa, arbitragem e modos alternativos de resolução de controvérsias. Além da condução de 

inúmeros processos judiciais e disputas arbitrais, em questões envolvendo contratos, responsabilidade civil, 

direito ambiental, propriedade industrial e direito administrativo, Cesar é um mediador capacitado que 

assessora também clientes locais e estrangeiros em situações preventivas e pré-contenciosas. 

Bruna Pacheco 

É bacharel em Direito pela Pontifícia Universidade Católica de São Paulo (PUC-SP) e possui Especialização em 

Direito Empresarial pela FGV-SP e LL.M. em American Law pela Boston University (EUA), com Certificado de 

Concentração em “International Business Practice”. Dentre seus principais clientes estão grandes companhias 

nacionais e internacionais, principalmente relacionadas ao agronegócio. 

Daniel Caramaschi 

Bacharel em Direito pela Faculdade de Direito da Universidade de São Francisco (USF) possui pós-graduação 

em Direito Tributário pela Pontifícia Universidade Católica de Campinas (PUC-Campinas), MBA em Direito 

Empresarial pela Fundação Getúlio Vargas e LLM em Direito Societário pelo Insper. Com ampla experiência 

nas áreas societária e de fusões e aquisições, atua em empresas nacionais e internacionais em transações 

envolvendo setores como embalagens plásticas e cartonadas, fabricantes de ferramentas e empresas de 

tecnologia e biotecnologia. 

https://canalexecutivoblog.wordpress.com/2020/12/28/demarest-anuncia-promocao-de-quatro-socios/
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Thiago Abiatar Lopes Amaral 

É bacharel em Direito pela Faculdades Metropolitanas Unidas (FMU), possui LLM, com honras, em Direito 

pela Northwestern University Pritzker School Law, Chicago (EUA), LLM em Direito Tributário pelo Insper e 

especialização em Direito Tributário pela PUC-SP. Thiago assessora regularmente empresas de grande e 

médio porte no contencioso tributário e na área consultiva com ênfase em tributos indiretos, atendendo 

clientes de diversos setores da economia. 

 
 

 


