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Assessora empresas do setor de O&G, com uma abordagem que combina o contexto jurídico/
tributário com uma visão prática sobre os aspectos processuais.

Áreas de Atuação

Tributário

Perfil

Tiago lidera a prática aduaneira e os casos que envolvem a tributação da indústria de Petróleo, Gás & Offshore. 
Possui vasta experiência em questões aduaneiras (tanto em consultoria como em contencioso), inclusive em aspectos 
processuais em operações de comércio exterior, uma vez que agregou ao seu conhecimento jurídico os cursos de 
qualificação nas áreas aduaneira e de comércio exterior.

Tiago assessora quase todas as empresas do setor brasileiro de Petróleo, Gás & Offshore (incluindo empresas 
petrolíferas, de exploração e perfuração, empresas de navegação de apoio, prestadores de serviços na área de Petróleo, 
Gás & Offshore e muitos fornecedores de equipamentos para a indústria, com fabricação local ou estrangeira desses 
equipamentos), e também para as associações mais relevantes do setor (IBP e ABESPETRO), com uma abordagem que 
combina o contexto jurídico/tributário com uma visão prática sobre os aspectos processuais envolvidos.

Reconhecimentos 

Tiago é reconhecido entre os líderes em sua área de atuação no Brasil, pelo guia Latin Lawyer 250, na categoria “Tax” e 
pela Análise Advocacia, na especialidade “Comércio Internacional”.

Artigos e Publicações

Artigos

SEVERINI, Tiago. ROSA, Paloma Amorim da Cruz. A transposição das barreiras tributárias para aperfeiçoar o novo mercado 
de gás. Epbr, 2021.  

Formação

Bacharel em Direito pela Faculdade de Direito da Universidade do Estado do Rio de Janeiro (UERJ).

Mestre em Direito pela Universidade Gama Filho (UGF), Rio de Janeiro.

Especialização em Direito Tributário pelo Instituto Brasileiro de Estudos Tributários (IBET), Rio de Janeiro.
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MBA em Comércio Exterior no Instituto de Economia da Universidade Federal do Rio de Janeiro (UFRJ).

Curso de Planejamento Tributário e Direito Tributário Internacional pela Associação Brasileira de Direito Financeiro 
(ABDF), Rio de Janeiro.

Idiomas

Inglês.
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