


Atuamos no mercado focados na
entrega de soluções eficientes, com
uma proposta de trabalho totalmente
personificada, baseada na ética,
transparência e lealdade, visando
sempre manter um contato próximo do
cliente, acompanhando e participando
ativamente no desenvolvimento e na
resolução de seus problemas,
celebrando fervorosamente as suas
vitórias. 

SOBRE NÓS



Buscamos sempre proporc ionar  a  melhor  exper iênc ia
ao nosso c l iente  em ret r ibu ição à  conf iança que nos
é depos i tada .



O escritório conta ainda com uma moderna
infraestrutura tecnológica, prestando aos
clientes um atendimento personalizado,
buscando sempre soluções inovadoras com
agilidade e segurança jurídica na prestação
de serviços jurídicos nas áreas Cível,
Tributário, Trabalhista, Direito Digital, tanto na
esfera contenciosa quanto consultiva. 



O escritório é formado por profissionais
altamente qualificados e especializados
para atender e prestar o melhor
atendimento e todo o apoio necessário,
buscando oferecer aos nossos clientes
uma experiencia única, e ainda manter
nossos clientes na vanguarda do que há
de mais moderno em termos de gestão
jurídica e de negócios.

Nosso Time



Advogado. Fundador e CEO do escritório Firozshaw Advogados.
Pós-graduado em Direito Processual Civil pela Faculdade
Damásio. Graduação em Direito pela Universidade Paulista
(2005). Também é advogado devidamente inscrito na Ordem
dos Advogados Portugueses. Mantenedor e conteudista do
blog www.firozshaw.com.br.

Mais de 20 anos de intensa e ininterrupta atuação na área
cível, tributária e empresarial, em todo País. Gestor e Mediador
de Conflitos entre colaboradores, líderes, times e líderes e
sócios. Gestor e Mediador de Conflitos entre empresas e
terceiros: parceiros, fornecedores, clientes.

Consultor estratégico em implantação e monitoramento de
Programas de Compliance Digital e adequação das empresas
à LGPD. Membro do Comitê de Privacidade, Proteção de Dados
e Compliance da ANADD. Facilitador em cursos e treinamentos
presenciais e online.
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Áreas de Atuação



FAMÍL IA  E  SUCESSÕES

TRABALH ISTA

DIRE ITO À SAÚDE

FALÊNCIA E
RECUPERAÇÃO JUDIC IAL

CÍVEL  EMPRESAR IAL

TR IBUTÁR IO

CONSUMIDOR

DIRE ITO IMOBIL IÁR IO

DIRE ITO D IG ITAL  E
PR IVACIDADE DE  DADOS 

ASSESSORIA EMPRESAR IAL
ESTRATÉGICA 



Conecte-se conosco



Rua Maria Curupaiti, 441 - Conjunto 4015-D
Santana | CEP 02452-001 | São Paulo - SP

(11) 2976-4608

www.firozshaw.com.br

firo@firozshaw.com.br


