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Na Mídia  

20/01/2021 | Revista Análise 

Demarest Advogados conta com quatro novos sócios para 2021 
Advogados se destacam pela excelência profissional e por terem mais de 15 anos de atuação 

no escritório 

Análise Editorial 

O escritório Demarest Advogados, com sede em São Paulo e unidades no Rio de Janeiro, Brasília e Nova 

Iorque, anunciou recentemente a promoção de quatro novos sócios: Cesar Rossi, Bruna Pacheco, Daniel 

Caramaschi e Thiago Abiatar Lopes Amaral. O início da nova fase dos profissionais se deu a partir de 1° de 

janeiro de 2021. 

Com mais de 70 anos de existência a banca faz parte do seleto grupo - 85 escritórios em todo o Brasil - Mais 

Admirado no anuário Análise Advocacia em todas as edições da publicação. Desses 70 anos de trajetória, pelo 

menos 15, contam com a presença dos novos sócios na banca. Paulo Coelho da Rocha, managing partner do 

Demarest, destaca a importância de investir em profissionais que atuam internamente: 

"Investir em profissionais formados em casa é enaltecer e admirar aqueles que se dedicam diariamente pela 

instituição." 

https://analise.com/mercado-em-movimento/demarest-advogados-conta-com-quatro-novos-socios-para-2021
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Formado em Direito pela Universidade Presbiteriana Mackenzie, onde hoje exerce o papel de professor, e 

mestre em contencioso, arbitragem e ADR (Anternative Dispute Resolution) pela Université Panthéon-

Assas (Paris II), Cesar Rossi atua na área de contencioso, arbitragem e modos alternativos de resolução de 

controvérsias. O advogado também possui passagens por escritórios como Veirano Advogados e instituições 

como Bradesco. 

Bruna Pacheco é bacharel em Direito pela Pontifícia Universidade Católica de São Paulo (PUC-SP), possui 

especialização em Direito Empresarial pela Fundação Getútio Vargas (FGV-SP) e LL.M. em American 

Law pela Boston University (EUA), com certificado de concentração em International Business Practice. Com 

ampla experiência profissional, em fusões e aquisições, Bruna tem como principais clientes companhias 

nacionais e internacionais, com destaque para o setor do agronegócio. 

Daniel Caramaschi também possui vasta experiência nas áreas de fusões e aquisições e societária, em que 

contribui no escritório Demarest. 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 (FGV) e LL.M. em 

Direito Societário pelo Insper. Antes de ingressar ao Demarest Advogados tivera passagem, como advogado, 

https://analise.com/dna/perfil-do-escritorio/veirano-advogados-20370


 

 
DA #10726358 v1 

pela companhia Deloitte. Atualmente, seus principais clientes no escritório são dos setores de embalagens 

plásticas e cartonadas, fabricantes de ferramentas e empresas de tecnologia e biotecnologia. 

Bacharel em Direito pelas Faculdades Metropolitanas Unidas (FMU), Thiago Abiatar Lopes Amaral possui 

LL.M., com honras, em Direito pela Northwestern University Pritzker School Law (EUA), LL.M. em Direito 

Tributário pelo Insper e especialização em Direito Tributário pela Pontifícia Universidade Católica de São 

Paulo (PUC-SP). Ingressou na banca, em 2003, ainda como estagiário. Hoje, 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. 

"É muito gratificante acompanhar o crescimento dos nossos profissionais. Assim como eu, eles cresceram 

e se desenvolveram no Demarest desde o início de suas carreiras." - acrescenta Rocha, que ingressou no 

escritório em 1993, ainda como estagiário. 

Em 2020, a banca recebeu admirações nos rankings do Análise Advocacia em 19 especialidades, 32 setores 

econômicos e em São Paulo. Além disso, é reconhecida pelo Great Place to Work como um dos melhores 

lugares para se trabalhar e uma das melhores empresas do Brasil para mulheres.  
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