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O Escritório

Bernardini Advogados é formado por 
uma equipe multidisciplinar de profissio-
nais vindos dos melhores escritórios de 
advocacia do Brasil, com profundo conhe-
cimento do cenário jurídico, econômico e 
político do País e do mundo. 

Nosso propósito é construir parcerias es-
tratégicas com nossos clientes, conhecê-
-los detalhadamente, entender as suas ne-
cessidades, antecipar soluções, participar 
e fazer parte no seu negócio ou de suas 
demandas, criando laços duradouros 
pautados na confiança e credibilidade.

Prestamos serviços jurídicos personaliza-
dos da mais alta qualidade para notó-
rias empresas nacionais e internacionais, 
investidores, startups, pessoas físicas, 
fundos de investimento (private equity e 
venture capital), instituições financeiras, 
organizações sem fins lucrativos, atuan-
tes nos mais diversos setores da econo-
mia, em matérias de natureza preventiva, 
consultiva e litigiosa, tanto em operações 
domésticas quanto em multijurisdicionais, 
relacionadas às mais diversas áreas do 
direito.

Garantimos um atendimento personali-
zado, eficaz e pessoal, prestado com o 
envolvimento direto, integrado e ativo de 
nossa Equipe para proporcionar as me-
lhores soluções jurídicas, de maneira ob-
jetiva, clara, criativa e ágil, desenvolvidas 
especificamente para cada cliente e caso.

Acreditamos na interação de uma Equi-
pe diversificada, enxuta, ágil e com sóli-
da formação acadêmica, que contenha o 
comprometimento, conhecimento e foco 
necessário, para fazer a diferença e pres-
tar serviços de excelência para nossos 
clientes.



Áreas de Atuação

Societário/Fusões e Aquisições
Nossa área societária assessora empre-
sas brasileiras e estrangeiras com ope-
rações no Brasil, sejam elas companhias 
abertas, multinacionais, instituições finan-
ceiras, fundos de investimento (private 
equity e venture capital), concessionárias 
de serviços públicos, empresas familiares 
ou startups. Através de nossas alianças 
com escritórios internacionais, também as-
sessoramos nossos clientes em seus investi-
mentos e negócios realizados no exterior.

Dentre outros temas, a Equipe do Bernar-
dini Advogados assessora seus clientes 
em: (i) operações de fusões e aquisições, 
assessorando compradores ou vendedo-
res em operações de compra e venda e 
investimentos em empresas; (ii) planeja-
mento e implementação de reorganiza-
ções societárias em geral; (iii) questões so-
cietárias de rotina de companhias abertas 
e fechadas; e (iv) representação de clien-
tes na orientação e defesa dos direitos de 
sócios e acionistas.

Startup
Nossa Equipe esteve envolvida nas mais 
diversas transações envolvendo startups 
nas últimas décadas no Brasil, acompa-
nhando o desenvolvimento e crescimento 
deste novo modelo de negócio que busca 
soluções não óbvias, ambiciosas, repetiti-
vas e escalonáveis.

Nossa área especializada em startups 
assessora startups nacionais e estrangei-
ras com operações no Brasil, investidores 
anjo, fundos de venture capital e executi-
vos estratégicos, na estruturação e defini-
ção de estruturas que gerem a melhor efi-
ciência, flexibilidade e segurança jurídica 
às transações a serem desenvolvidas, as-
sessorando sócios fundadores, investido-
res ou executivos na elaboração e nego-
ciação de acordo de acionistas, contrato 
de opção de compra de ações, rounds de 
investimentos, vesting agreements, contra-
tos de empréstimos conversíveis, contrato 

de desenvolvimento de software, políticas 
de uso e privacidade, contratos de traba-
lhos, contratos com fornecedores, contra-
to de aluguel, etc. 

Através de nossas alianças com escritó-
rios internacionais, também assessoramos 
nossas startups nacionais em seus investi-
mentos, negócios e rounds de investimen-
tos realizados no exterior.

Gestão Patrimonial, Família e Sucessões
Atuamos na organização, proteção e ges-
tão de patrimônios pessoais e familiares, 
assessorando nossos clientes no planeja-
mento e definição de estruturas que gerem 
a melhor eficiência tributária, flexibilidade 
e segurança jurídica para a sucessão pa-
trimonial, bem como na mediação e reso-
lução de conflitos relacionados ao direito 
de família. É importante lembrar que mui-
tos dos conflitos familiares são oriundos, 
muitas vezes, do desconhecimento das re-
gras e princípios que norteiam o direito de 
família e sucessões, bem como das inúme-
ras estruturas possíveis para equalizar tais 
situações de conflitos. 

Dentre os principais serviços prestados por 
nosso escritório nesta área, ressaltamos: (i) 
estruturação, organização, proteção e ges-
tão de patrimônios pessoais e familiares; (ii) 
disputas, divisões e partilhas, no Brasil ou 
no exterior, acompanhando e promovendo 
inventários, arrolamentos, redações de tes-
tamentos, constituições de holdings, cele-
brações de acordos de acionistas, transfe-
rência entre gerações, etc; (iii) separação 
e divórcios consensuais e litigiosos, ques-
tões de alimentos, regime de casamentos, 
elaboração de pactos antenupciais, união 
estável, doações, adoções, guarda, inter-
dições e tutelas, entre outros procedimen-
tos; e (iv) operações de diversificação pa-
trimonial, tais como aquisição de imóveis 
ou outros bens no exterior.

Tributário
Atuamos nas áreas tributária, aduaneira e 
previdenciária, abrangendo as mais diver-
sas necessidades de empresas e investido-
res, assim como pessoas físicas e fundos 
de investimento, em todos os segmentos 
da atividade econômica e nas mais distin-
tas modalidades contratuais de negócios.

Dentre os principais serviços prestados 
por nosso escritório nesta área, destaca-
mos: (i) consultoria sobre tributos diretos, 
indiretos e previdenciários; (ii) estrutura-
ção fiscal e levantamento de contingên-
cias tributárias em operações societárias, 
de fusões e aquisições e financeiras em 
geral; (iii) atuação em demandas conten-
ciosas administrativas e judiciais nas esfe-
ras federal, estadual e municipal; (iv) aten-
dimento a fiscalizações e auditorias; e (v) 
obtenção de regimes especiais, regimes 
aduaneiros e incentivos fiscais.

Contencioso e Arbitragem
Nossa equipe de Contencioso e Arbitra-
gem representa clientes nacionais e es-
trangeiros em procedimentos judiciais em 
primeira e segunda instâncias, tanto na 
Justiça Estadual quanto Federal, e nos tri-
bunais superiores, em procedimentos ar-
bitrais ad hoc e sob as regras das prin-
cipais instituições arbitrais brasileiras e 
internacionais. Nossa prática tem expe-
riência com disputas envolvendo recupe-
ração de crédito, direito do consumidor, 
propriedade intelectual, direito bancário 
e financeiro,  construção civil, direito so-
cietário, mercado de capitais, direito dos 
contratos, contratos administrativos, tecno-
logia da informação, seguros, direito de 
família e sucessões, imobiliário, telecomu-
nicações, transações societárias (M&A), 
matéria ambiental, direito da Internet. Pro-
videnciamos, ainda, pareceres jurídicos e 
respostas a consultas sobre os mais varia-
dos temas do direito.

Contratos Comerciais
Nosso escritório conta com uma equipe 
com vasta experiência no assessoramen-
to a clientes nacionais e internacionais na 
negociação de contratos comerciais, bem 
como em caráter pós-contratual como, 
por exemplo, no gerenciamento de con-
tratos, aditivos, rescisões e resolução de 
conflitos.

Atuamos na preparação, revisão e nego-
ciação de memorandos de entendimen-
to,  term sheets, acordos de confidenciali-
dade, contratos de prestação de serviços, 
distribuição, consultoria, locação, fran-
quia, transportes, fornecimentos, arrenda-
mento, representação comercial, emprei-
tada, construção, dentre outros.

Internet e T.I.
Nosso escritório possui experiência no 
mercado de tecnologia da informação, 
assessorando diversas empresas a desen-
volverem seus negócios no meio virtual.

Atuamos na elaboração e negociação de 
contratos de tecnologia, desenvolvimen-
to, licença, cessão, distribuição de sof-
tware, prestação de serviços de suporte 
e manutenção, dentre outros, bem como 
no desenvolvimento de políticas de uso e 
privacidade para websites e questões en-
volvendo privacidade de dados e internet.

Trabalhista
Atuamos no assessoramento consultivo 
e patrocínio de processos administrati-
vos e judiciais para resolução de litígios 
trabalhistas.

Dentre os principais serviços prestados 
por nosso escritório nesta área, destaca-
mos: (i) atuação no contencioso adminis-
trativo e judicial, seja pela representação 
junto ao Ministério do Trabalho e Empre-
go (MTE), Ministério Público do Trabalho e 
demais órgãos; (ii) assessoria em reestru-
turação de modelos de negócios empre-
sariais; (iii) implementação de modelos 

de remuneração variável; (iv) assessoria 
na elaboração de contratos de trabalho 
de executivos e empregados-chave; e (v) 
investigação de contingencias e passivos 
ocultos em diligencias legais (due diligen-
ce) de fusões e aquisições e outras opera-
ções societárias.

Imobiliário
Atuamos na área de direito imobiliário, as-
sessorando nossos clientes em transações 
que envolvam, dentre outros aspectos, a 
compra e venda de ativos imobiliários, 
empreendimentos comerciais, residen-
ciais, hoteleiros e de lazer, constituição de 
garantias, construção, empreitada, loca-
ção (inclusive built to suit) e arrendamento.

Dentre os principais serviços prestados 
por nosso escritório nesta área, destaca-
mos: (i) assessoramento às pessoas físicas 
ou jurídicas (nacionais e estrangeiras), 
em processos de aquisição, venda ou lo-
cação de imóveis (urbano, rural ou litorâ-
neo); e (ii) assessoria e consultoria para in-
corporadoras, construtoras e investidores 
na estruturação de empreendimentos imo-
biliários diversos.

Agronegócio
Atuamos na área do agronegócio, ofere-
cendo assessoria consultiva e contencio-
sa, a empresas que atuam ou que preten-
dam atuar no setor agronegócio.

Dentre os principais serviços prestados 
por nosso escritório nesta área, destaca-
mos: (i) assessoria à propriedade rural e 
questões de titularidade, consultiva e con-
tenciosa, envolvendo também o INCRA, 
MAPA – Ministério da Agricultura, Pesca 
e Abastecimento, entidades ambientais 
federais, estaduais e municipais; (ii) con-
tratos de natureza agropecuária (parce-
ria rural, arrendamento rural, compra e 
venda de insumos agrícolas, matérias-pri-
mas e commodities, etc.); e (iii) aquisição 
de terras por estrangeiros.

Propriedade Intelectual
Atuamos na área de propriedade intelec-
tual, oferecendo assessoria a nossos clien-
tes na proteção de seus direitos de pro-
priedade industrial e intelectual.

Dentre os principais serviços prestados 
por nosso escritório nesta área, ressalta-
mos: (i) assessoria em conflitos de marcas, 
nomes comerciais, nomes de domínio, pa-
tentes, desenhos industriais e direitos auto-
rais; (ii) elaboração, análise e negociação 
de contratos que envolvam licenciamentos 
e cessões de ativos de propriedade inte-
lectual; e (iii) registros de propriedade in-
dustrial junto ao Instituto Nacional da Pro-
priedade Industrial (INPI).

Ambiental
Atuamos na área ambiental, oferecendo 
assessoria consultiva e contenciosa, com-
pliance e obtenção de licenças e autori-
zações, estudos de impacto ambiental, 
análise de viabilidade, negociação e cor-
reção de passivos ambientais, auditoria 
em operações de aquisição de empresas, 
compra e locação de imóveis.


