


Bem-vindo(a) 



História 

No ano de 2012, nasce um 

projeto: mudar o modelo de 

produção dos escritórios de 

advocacia que, apesar de 

selecionar, contratar ou associar 

pessoas com vocação e interesse 

na atividade intelectual e 

científica qualificada, as expõe a 

rotinas verdadeiramente 

industriais de trabalho. Um 

impasse: trabalha-se para 

aprender, mas nem sempre se 

aprende para trabalhar. 

  

Na experiência de alguns 

integrantes deste projeto – que é 

a costumeira experiência do 

mercado da advocacia maciça 

das grandes capitais –, nota-se 

que muitos profissionais, pregressa 

ou presentemente, têm que fazer 

do cotidiano uma escolha e um 

difícil exercício de equilíbrio entre 

pesquisa, desenvolvimento 

técnico ou científico e os 

trabalhos da advocacia. 

  

Nosso projeto, de modo prático, 

estuda os movimentos e índices 

sobre o uso de horas trabalhadas 

e sua correspondência com a 

possibilidade ou capacidade de 

produção técnica de melhor 

valor agregado, propondo um 

modelo com alguma 

racionalidade. Em suma: as 

cargas horárias de todos os 

profissionais devem ser 

personalizadas, pois não se pode 

dissociar, por exemplo, a 

atividade do advogado que 

produz cientificamente na sua 

área, de um lado, da sua 

atividade aplicada à advocacia, 

de outro. Afinal, para todos, o dia 

tem somente 24 horas. 

  

Assim, nasce do projeto um 

escritório, que permite que cada 

um dê o melhor de si para a 

integridade de seu exercício 

profissional, sem ter que abrir 

mão de sua dedicação 

acadêmica: é o equilíbrio. O 

resultado é o cliente atendido e 

a atualização intelectual 

constante e preservada. 
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Bergamaschi e Bozzo Sociedade 

de Advogados é de fato um 

escritório jovem, tendo sido 

fundado em 2012. Contudo, ele 

não começou do zero. 

  

Naquele momento, já dispúnhamos 

de hábeis advogados que sabiam, 

desde o início, o que e como fazer 

na advocacia. Também tínhamos 

uma grande demanda: como 

exemplo, em nosso primeiro ano já 

trabalhávamos em um dos maiores 

casos de recuperação judicial no 

Brasil, o de uma companhia com 

débito da ordem de um bilhão de 

reais (cerca de quinhentos milhões 

de dólares na época). 

  

O escritório é fundado em certas 

premissas, conceitos e 

circunstâncias, que moldam nossa 

estrutura com o objetivo de 

atender nossos clientes com 

excelência. Em nossa opinião, um 

serviço excelente é prestado por 

meio do efetivo controle do 

conhecimento jurídico e pela 

construção de um plano 

customizado e individualizado para 

cada cliente. 

  

 

 

 

 

O processo de construção desse 

plano inclui estudo, avaliação e 

desenho da plataforma de serviços 

legais que será usada para prestar 

os serviços contenciosos ou 

consultivos dos quais o cliente 

precisa. 

  

As premissas de nossa firma 

incluem a integração de 

profissionais que, além de 

exercerem uma (muito boa) 

atividade advocatícia, são 

pesquisadores universitários e 

também estão ligados a atividades 

de ensino em direito nas 

universidades. 

 

Esta premissa vem da ideia de que 

apenas títulos universitários, como 

mestrado e doutorado, quando 

dissociados de pesquisa 

permanente, não correspondem 

propriamente ao nosso objetivo. 

 

Outra premissa obrigatória é que 

cada membro deve dominar 

efetivamente, em nível avançado, 

uma língua além do inglês e de sua 

língua nativa ou, quando ainda 

não o façam, provemos os meios e 

exigimos que eles desenvolvam 

essa competência. 
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Nós também planejamos em 

conjunto e fomentamos os estudos 

de nossos membros em cursos de 

pós-graduações genéricas ou 

específicas em universidades 

nacionais e estrangeiras que 

tenham reconhecimento e respeito 

internacionais. 

  

Sobre nossos conceitos de 

trabalho: baseamo-nos em 

alianças técnicas com outros 

escritórios de advocacia e 

empresas de consultoria focadas 

em algum conhecimento 

específico. Nossos parceiros são 

escolhidos com base em sua 

competência, sob o sólido formato 

de joint-ventures, na forma de 

gerenciamento direto ou indireto 

do outsourcing. 

  

Isso significa que nós não repetimos 

aquelas estruturas que, no 

mercado de escritórios de 

advocacia, geram mais custos do 

que soluções. 

  

Quando necessário, nós também 

contamos com a integração 

temporária de professores e experts 

aos quais temos acesso pela nossa 

network pessoal e pelo contato 

diário de cada membro com a 

Universidade de São Paulo e seus 

professores. 

  

 

 

 

Nós também fomentamos a 

produção científico-acadêmica 

dentro de nosso escritório. De fato, 

muitos dos nossos casos trouxeram-

nos temas que acabaram se 

tornando artigos científicos. 

  

Nesse contexto, nós temos 

desenvolvido pesquisas sobre 

processo civil e administrativo 

(áreas particularmente importantes 

no sistema legal brasileiro), assim 

como na área de contratos 

públicos e privados, incluindo 

legislação regulatória, além de 

pesquisar recuperações judiciais e 

extrajudiciais. 

  

Por fim, algumas circunstâncias 

estão a favor do desenvolvimento 

de nossas atividades. 

  

A primeira delas é que o escritório 

está baseado em São Paulo, uma 

metrópole de 20 milhões de 

pessoas, que centraliza boa parte 

da indústria e dos agentes 

econômicos de nosso país.  

 

A segunda circunstância é que 

possuímos boas alianças técnicas 

que podem nos auxiliar em casos 

em andamento no Superior Tribunal 

de Justiça e no Supremo Tribunal 

Federal, ambos situados em Brasília. 



Nossa atuação litigiosa passa por todas as instâncias, com 

foco na efetiva resolução pela via contenciosa. Para isso, 

mantemos acompanhamento diário dos processos sob 

custódia e contato eficaz com o cliente para a melhor 

atuação processual. 

 

Nossa atuação em contencioso cível possui dois eixos: o 

refinamento em processo civil, com efetiva resolução de 

litígios pela via contenciosa, e sua combinação com 

técnicas de negociação para atingir o resultado 

desejado. 

 

Mantemos cauteloso acompanhamento dos processos 

sob custódia e contato próximo com o cliente para a 

melhor atuação. Também acompanhamos e 

assessoramos nosso clientes em negociações, planejando 

com cuidado a forma de resolver o litígio. 

 

O modelo de advocacia para atuação contenciosa 

passa por uma necessária alteração de eixo nos últimos 

tempos. A configuração das demandas propostas 

perante o Poder Judiciário precisa, hoje, considerar a 

efetividade prática das decisões judiciais e a sua utilidade 

para aquele que ingressa em juízo. Também se deve ter 

atenção aos instrumentos negociais que podem auxiliar a 

atingir os interesses do cliente com menor custo e em 

menor tempo. 

Contencioso Cível 
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Inserimos as causas bancárias, dentro da sua forma de 

utilização para o cliente, em conjunto com os 

procedimentos consultivos e litigiosos, promovendo as 

informações e métodos de atuação adequados às 

necessidades do caso. 

 

A atuação em Direito Bancário envolve tanto a 

consultoria jurídica quanto a atuação contenciosa. 

 

Na área consultiva, buscamos a melhor orientação 

jurídica ao cliente sobre os modelos contratuais e de 

garantia, suas vantagens e riscos, bem como orientação 

da mesma natureza em negociações de dívidas ou 

reestruturações de contratos. 

 

Na área contenciosa, buscamos discutir com técnica e 

responsabilidade, questões relacionadas a contratos 

bancários (cláusulas, valores e garantias), tanto 

ingressando ativamente em juízo quanto na necessidade 

de se defender de uma cobrança ou execução ilegítima. 

Direito Bancário 
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Atuação direta junto aos procedimentos iniciais de 

investimentos no setor e litígios (setores público e privado) 

na área. 

 

Os setores de energia, óleo e gás são de conhecida 

importância no contexto nacional e suas mudanças vêm 

posicionando cada vez mais desafios nas questões 

jurídicas. 

 

Nosso trabalho na área inclui: atuação consultiva junto a 

contratos e estruturação de negócios no setor e atuação 

contenciosa abrangendo os setores público e privado. 

 

Os setores de desenvolvimento energético possuem 

particularidades negociais e legais que demandam uma 

visão acurada da cada negócio e de seus detalhes. 

Energia, Óleo e Gás 
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Mineração 

Identificação dos procedimentos adequados para o 

protagonismo comercial na área e atuação nos litígios 

que envolvam o setor de mineração. 

 

O setor de mineração possui normas bastante específicas 

e, assim, para que haja uma atuação eficiente e 

condizente com os parâmetros legais, há a necessidade 

de uma análise cuidadosa. Tanto o proprietário do terreno 

onde se localiza a jazida quanto aquele sujeito que a 

pesquisa ou a explora devem observar uma série de 

diferentes normas, tanto no que tange à relação entre 

eles quanto no que tange à relação com o Poder Público. 

  

 Levando-se em conta todo histórico de formação de 

uma empresa, desde a fase de autorização ou concessão 

de pesquisa ou lavra da jazida, com seus alvarás 

necessários, passando pela fase em que a pesquisa ou 

lavra se iniciam em terrenos alheios, são muitos os 

problemas jurídicos os quais podem surgir nessas relações 

e a prevenção de litígios, através de uma boa atividade 

consultiva, faz-se bastante importante. 
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Mineração 

  

 Outro aspecto importante é a regulação ambiental na 

atividade de mineração, que envolve a obtenção do 

licenciamento ambiental, a fase de compensação 

ambiental e, ainda, eventuais problemas que possam 

surgir da exploração da jazida frente a órgãos públicos, 

comunidades adjacentes, etc. Nesse plano, a prevenção 

de litígios mediante um planejamento estratégico-

preventivo com atenção às medidas exigidas em lei 

também demonstra-se essencial. 

  

 Uma vez já estando em desenvolvimento a atividade de 

mineração, - e sem pendências legais - outras questões 

surgem, como os diversos contratos travados com 

diferentes prestadores de serviços com funções muito 

específicas e fornecedores de equipamentos bastante 

particulares. 

  

 Nossa atuação é focada em auxiliar o empresário do 

setor e o proprietário nos seus diversos desdobramentos 

jurídicos: investimentos, questões ambientais, questões 

regulatórias, contratos e litígios. Seja mediante a atividade 

consultiva, seja na defesa de seus interesses frente a um 

eventual processo judicial ou administrativo. 
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As novas formas de energia sustentável importam na 

atuação conforme os procedimentos exigidos em cada 

setor - eólico, fotovoltaico, etc. Provemos suporte para 

atuação nos setores e atuamos nos litígios administrativos 

e judiciais sobre a matéria. 

 

A crescente expansão das fontes alternativas de energia 

coloca o setor no centro de interesse do mercado de 

investimentos. Com este novo cenário, é importante que 

seja fornecida a devida assessoria na celebração de 

contratos, parcerias e acordos. 

Fontes Renováveis 
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Re-estruturação societária, atuação consultiva às 

empresas e sócios e atuação litigiosa em casos de 

dissolução, procedimentos administrativos da Comissão 

de Valores Mobiliários (CVM) e demais ações judiciais. 

 

Atuamos nas áreas consultiva e contenciosa: elaboração 

de contratos, planejamento reestruturação societária, 

procedimentos administrativos da Comissão de Valores 

Mobiliários (CVM) e litígios societários. 

 

Nosso consultivo societário abrange a elaboração de 

contratos (bem como as diligências necessárias junto a 

órgãos de registro), planejamento e reestruturação 

societária de empresas, além de apoio em procedimentos 

da CVM às companhias abertas e a seus sócios e 

administradores. 

 

No campo dos litígios societários, atuamos em 

controvérsias entre empresas do mesmo grupo, bem 

como entre sócios de uma mesma companhia. Atuamos 

também no contencioso administrativo da CVM e das 

Juntas Comerciais. 

Direito Societário 
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Atuação consultiva e preventiva à empresa, com foco nos 

modelos de cumprimento das melhores práticas de 

governança corporativa e em atenção à nova legislação 

brasileira na área. 

 

A nova realidade empresarial, focada no aprimoramento 

dos mecanismos intracorporativos de combate à 

corrupção, exige preparo na formatação de modelos 

operáveis de melhores práticas empresariais. O tema 

ganhou repercussão nacional com a sedimentação dos 

elementos de governança no mercado e com a atenção 

legislativa na área, com a Lei n. 12.846/13 - a Nova Lei 

Anticorrupção de Empresas. 

 

Nesse cenário, atuamos de forma consultiva e 

contenciosa (administrativa ou judicial) sobre práticas de 

compliance e fornecimento de bases para estruturação 

empresarial, bem como no preparo e adaptação das 

estruturas societárias para tais modelos. 

Contratos e 
Compliance 
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Trabalhamos no processo recuperacional principal e em suas 

demandas incidentais. 

 

O escritório atua na área de recuperação judicial de empresas, 

tanto no patrocínio dos interesses do devedor como no interesse 

dos credores. Para isso conta com a participação de seus 

integrantes, cujos estudos, pesquisas e experiências permitem 

uma atuação eficiente ao longo de todo o procedimento, 

mediante a adoção das melhores estratégias adequadas ao 

caso. 

 Do ponto de vista das devedoras (e de eventuais parceiros 

interessados), os trabalhos empreendidos nessa área de 

atuação, podem ser destacados como: 

  

a) patrocínio do processo de recuperação judicial e demandas 

adjacentes, com implementação de todos os atos necessários, 

inclusive recursos e defesas em cobranças judiciais de crédito; 

  

b) orientação jurídica na negociação da dívida e elaboração 

do plano de recuperação; 

  

c) orientação jurídica na implementação de estratégias na 

reestruturação da empresa; 

  

d) orientação jurídica na negociação com novos parceiros e 

investidores. 

 

  Do ponto de vista dos credores, fazemos uma análise 

cuidadosa das recuperações judiciais em curso, com 

acompanhamento processual cauteloso. Empreendemos 

também negociações com a finalidade de obter a melhor forma 

de satisfação de seu crédito. 

Recuperação Judicial 
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Causas Sociais 

Atuação nos setores de interesse social e de 

desenvolvimento humano. 

 

Por causas sociais entendemos todas as situações que 

envolvam aspectos inerentes à dignidade e ao interesse 

público. A atuação em Direito deve considerar as 

demandas em que o objetivo seja alcançar a justiça 

social para além das causas patrimoniais, ainda que 

tenham algum reflexo financeiro. 

 

Para isso, o escritório mantém ligação com entidades de 

promoção social, além da própria experiência de seus 

integrantes, para poder atuar em causas cuja finalidade 

seja permitir o desenvolvimento e a atenção aos litígios de 

interesse social que não são adequadamente atendidos 

pelo mercado de massa. 
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O Escritório de Advocacia 

Bergamaschi & Bozzo orgulha-

se de investir em Pesquisa & 

Desenvolvimento em Direito. 

Essa é uma política de 

trabalho, a qual aborda, 

principalmente, três aspectos. 

O primeiro desses aspectos é 

a excelência profissional; o 

segundo, investir na 

realização acadêmica de 

cada um de nossos membros; 

e o terceiro, por sua vez, é a 

criação de soluções e 

avanços na área legal, as 

quais possam colaborar na 

discussão de diversos temas 

relevantes em nossa área.  

Para entregar uma solução 

que corresponda ao estado-

da-arte em Direito, assim 

como, para aliar criatividade 

com o conhecimento e 

controle rigoroso da matéria, 

faz-se necessária a 

combinação da prática com 

pesquisas acadêmicas. De 

fato, muitas outras áreas 

profissionais, como a indústria 

de precisão e a medicina, já 

combinam ambos os 

elementos (prática e 

pesquisa) em suas estruturas 

de trabalho e possuem, 

portanto, um departamento 

próprio de P&D ou contam 

com profissionais, os quais, 

lado a lado com a carreira, 

são pesquisadores em centros 

universitários. Assim, um 

escritório de advocacia não 

deveria ser conivente com a 

falta de eficiência ou 

profissionalismo que a 

ausência de uma estrutura 

como essa provoca. É por 

esse motivo, que muitos de 

nossos casos nos trouxeram 

temas que – após um período 

de pesquisa acadêmica –  

tronaram-se artigos 

acadêmicos.  Nesse processo 

a identidade e os interesses 

de nossos clientes são 

protegidos, uma vez que os 

temas são discutidos em 

abstrato, mas muitas das 

soluções desenvolvidas 

durante a pesquisa são 

implementadas nas soluções 

legais que oferecemos aos 

nossos clientes.  
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Essa também é uma política 

de trabalho voltada aos 

interesses de cada um em 

nossa equipe. Quando essa 

prática é aliada a uma de 

nossas mais valiosas premissas, 

qual seja, a de contratar 

pessoas que desejam ser 

pesquisadores em Direito e 

Sociedade (ao seguir em 

frente com os seus estudos e 

vida acadêmica), nós criamos 

um ambiente propício à 

academia dentro de nosso 

próprio espaço de trabalho. É 

por isso que o nosso escritório 

investe nos sonhos de seu 

pessoal, porque ele propicia 

um desenvolvimento conjunto 

tanto profissional quanto 

acadêmico de cada um, o 

qual é transplantado para as 

tecnologias e para a 

qualidade do trabalho que 

está disponível a nossos 

clientes. Nós também 

planejamos junto e apoiamos 

os objetivos de nossos 

membros de se formar em 

cursos de pós-graduação 

(gerais ou específicos) em 

universidades nacionais ou 

estrangeiras, as quais possuam 

reconhecimento internacional 

de qualidade.  

Por último, nós nos 

preocupamos com o impacto 

social de nosso trabalho. Não 

apenas por sermos próximos 

ao Departamento Jurídico XI 

de Agosto, uma instituição 

pro-bono de assistência 

jurídica ligada à Universidade 

de São Paulo; mas também, 

porque os materiais de 

pesquisa criados dentro de 

nosso escritório – mesmo os 

artigos e monografias 

publicados – estão disponíveis 

on-line em nosso site, e podem 

ser baixados gratuitamente. 

Essa é uma doação de nosso 

tempo, esforço e trabalho na 

esperança de ajudar a 

sociedade (dentro dos limites 

de nossas capacidades) a 

aplicar a lei da forma mais 

justa, equânime e coerente.  

No momento, as nossas 

principais áreas de pesquisa 

consistem em: Direito 

Processual Civil; Métodos de 

resolução alternativa de 

disputas; Direito Contratual; 

Metodologia de Interpretação 

da Lei; Lei de Insolvência e 

Recuperações Judiciais; Direito 

& Internet; Processo 

Administrativo e Regulação. 

Veja nossas pesquisas 
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bmbz.com.br  
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