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O ESCRITÓRIO
Nilson Naves Advogados Associados nasceu quando o Ministro
Nilson Naves, ao aposentar-se no Superior Tribunal de Justiça,
uniu-se aos seus ﬁlhos Guilherme e Pedro Henrique e ao sócio
Daniel Roller, dando assim continuidade ao escritório então fundado há 14 anos.
Desenvolvendo sólidas e eﬁcientes atividades nas áreas do Direito
Privado e Público, especialmente nas matérias cível, penal e eleitoral, o escritório Nilson Naves Advogados Associados encontra-se
presente em Brasília, com destacada atuação no Supremo Tribunal
Federal, Superior Tribunal de Justiça, Tribunal Superior Eleitoral e
tribunais de segundo grau.
Atua também nas instâncias ordinárias federal e estadual, possuindo parceiros e escritórios associados, com destacada atuação nos
Estados de Minas Gerais, Paraná, Rio de Janeiro, São Paulo, Espírito
Santo, além da região Nordeste.
Primando pela alta precisão técnica e rígidos padrões éticos, o
escritório Nilson Naves Advogados Associados atua com presteza
e agilidade na defesa dos interesses dos seus clientes em processos judiciais e administrativos.
Ao lado da advocacia contenciosa, o escritório prima pela advocacia preventiva, pois a proﬁlaxia do conﬂito é mais econômica que

sua solução judicial, preocupando-se, sempre, com a prevenção de
litígios através da detecção, prevenção e aprimoramento dos
aspectos organizacionais com reﬂexos jurídicos, realizada através
de contato permanente com a instituição, mediante a análise de
rotinas e procedimentos, com a elaboração de pareceres sobre os
matizes legais das decisões organizacionais, consultas e esclarecientos aos seus clientes.

ATUAÇÃO
Direito Civil
• No seu sentindo mais técnico, o Direito Civil é o ramo do direito
privado que diz respeito às relações entre pessoas, sejam estas
físicas ou jurídicas, e à relação destes com a propriedade dos bens.
Nilson Naves Advogados atua de forma preventiva e contenciosa
em favor dos nossos clientes no mais variados temas envolvendo o
Direito Civil. Elaboração de contratos, assessoria na negociação de
acordos, questões possessórias, responsabilidade civil, danos
morais e materiais.

Direito Administrativo e Contratos Públicos
• Temos ampla experiência em licitações públicas e contratos
administrativos, concessão de serviços públicos, concessão de
direito de uso e alienação de áreas públicas. Lei de Improbidade Administrativa, Lei de Responsabilidade Fiscal e outras matérias correlatas.
• Atuamos, também, na defesa de empresas em ações civis de
improbidade administrativa, em ações populares e perante os
Tribunais de Contas.
Direito Penal
• Assessoria e consultoria a empresas e particulares nos crimes de
gestão, crimes econômicos e ﬁnanceiros, crimes contra a propriedade privada, crimes contra mercado de capitais, lavagem de
dinheiro, crimes contra a Administração Pública, crimes falimentares, crimes contra as relações de consumo, crimes ambientais,
contra a propriedade, contra a honra, crimes contra a saúde pública,
entre outros crimes previstos no Código Penal e na Legislação
Extravagante.
• Nilson Naves Advogados possui em seus quadros advogados
especialistas na proteção e defesa dos interesses de seus clientes
em todas as áreas do Direito Penal e naqueles por ventura decorrentes de suas atividades produtivas. Trata-se de uma atuação
diferenciada no âmbito criminal, voltada ao atendimento de seus
clientes em questões relacionadas a investigação e processos
criminais
Direito Eleitoral
• Ampla experiência em processos envolvendo questões eleitorais.
Assessoria em julgamentos de competência das Comissões Parlamentares de Inquérito, advocacia contenciosa em ações de cassação de mandato e direito de resposta, além de assessoria a Prefeituras e ocupantes de cargos públicos.

Direito Constitucional
• Com base no acompanhamento sistemático da jurisprudência do
Supremo Tribunal Federal que deﬁne a aplicação do direito constitucional brasileiro, os nossos advogados orientam seus clientes em
relação à constitucionalidade de leis ou atos normativos e,
também, na defesa de litígios em que se discutem violações à
Constituição Federal.
Direito do Trabalho
• Se já há alguns anos as questões trabalhistas constituíam importante divisão do contencioso corporativo, com grande volume de
reclamações, situação que ainda não se alterou, a chegada dos Juizados Especiais e do Direito do Consumidor, trouxe mais uma preocupação para o Departamento Jurídico das empresas: as ações de
consumo.
• Nilson Naves Advogados Associados desenvolveu amplo grupo
de advogados para atender consultorias especializadas na atuação
de litígios trabalhistas, individuais e coletivos, acompanhamento de
reclamatórias trabalhistas individuais e dissídios coletivos em
todas as unidades da Federação, com assessoria e orientação
especializada a empresas em negociação coletiva principalmente
para a elaboração de Acordos e Convenções Coletivas de Trabalho.
Direito do Consumidor
• Assessoria administrativa e judicial especíﬁca nas relações de
consumo, atuação perante juizados especiais e em ações civis
públicas embasadas no Código de Defesa do Consumidor.
Tribunais Superiores

SHIS QL 06 Cj. 01 Cs. 04
Lago Sul Brasília/DF
CEP 71.620-015
Tel.: 61 3323.4167 | Fax: 61 3323.5438
contato@nilsonnaves.adv.br
www.nilsonnaves.adv.br

