Excelência na prestação
de serviços jurídicos

QUEM
SOMOS
Fundada em 1998, a Bernardo Jorge Sociedade de Advogados é referência na
prestação de serviços jurídicos de alta complexidade, com destacada atuação na
área empresarial.
O compromisso com a excelência, o estudo profundo de cada situação concreta e uma
equipe multidisciplinar talentosa, com sólida formação e em constante atualização, permitem
-nos um atuar personalizado, ágil, responsável, eﬁcaz e que gera valor ao negócio do cliente.
Nossa missão está centrada no desenvolvimento proﬁssional e pessoal de nossos colaboradores,
na criação de equipes de alto desempenho e no fortalecimento do vínculo de conﬁança que temos
com nossos clientes e parceiros.

MISSÃO

VALORES

“A missão da BJSA é prestar serviços advocatícios
que atendam as expectativas e direitos de seus
clientes, mediante uma atuação concreta,
ultidisciplinar, personalizada e diferenciada, que
busca a excelência.

Os valores da BJSA enfatizam o compromisso
com o bem comum das pessoas e da sociedade.
Entendemos que esses valores constituem a
peça fundamental da nossa atuação:

Nossa atuação abrange não só o enfoque jurídico
contencioso, mas também preventivo, mediante o
desenvolvimento e a formação constante tanto de
seus clientes quanto de seus colaboradores. A
BJSA acredita que a busca da excelência na
prestação de serviços jurídicos deve ser centrada
nos valores do proﬁssionalismo, da integridade e
espírito de serviço.
A BJSA acredita que o caminho para o
cumprimento da sua missão está centrado no
desenvolvimento proﬁssional e pessoal de seus
colaboradores, na formação de equipes de alto
desempenho e no desenvolvimento e
manutenção da conﬁança nos relacionamentos
pessoais e proﬁssionais.”

VISÃO
“Na BJSA, o atuar jurídico é visto como um meio
para se compreender as expectativas,
necessidades e direitos de todos os envolvidos nas
questões jurídicas, de forma a possibilitar a
aplicação do direito e a realização da Justiça.
Entendemos que somente um atuar transparente,
pautado na verdade e na busca de resultados
concretos, em que cada decisão tem uma
dimensão ética, permitirá a mobilização de
pessoas, para que essas possam agir em prol do
Bem Comum.”

Senso de justiça.
Proﬁssionalismo, integridade e espírito de
equipe.
Excelência no desempenho de nossas
competências.
Promoção do desenvolvimento humano
integral (proﬁssional e pessoal).
Aprender e empreender continuamente.
Construção de relações éticas pautadas no
respeito e na conﬁança.

ESPECIALIDADES:

Agronegócio e ambiental

Arbitragem e mediação

Automotivo, logística e
transporte

Contratos comerciais

Imobiliário

Contencioso cível

Bancário e ﬁnanceiro

Recuperação de empresas e
estruturação de dívidas

Responsabilidade civil

Societário, fusões e
aquisições

Trabalhista patronal

Tributário

Saúde

AGRONEGÓCIO E
AMBIENTAL:
·
Propriedade Rural: aquisição, alienação, desapropriação, usucapião,
documentação de terras, doação, conﬂitos de posse e de transmissão da
propriedade, registros imobiliários, e obtenção de licenças e autorizações
ambientais, adequando propriedades rurais às exigências legais.
·
Crédito Rural: ﬁnanciamentos rurais no âmbito do Sistema Nacional de
Crédito Rural, representação administrativa e judicial, negociação e revisão de
contratos para empresários rurais e para cooperativas.
·
Atividade Agropecuária: contratos de arrendamento, de parceria,
contratos agrícolas, assistência às associações e sindicatos rurais nos temas de
desenvolvimento da atividade agrícola e de Direito Ambiental.
·
Tributação da Propriedade e da Atividade: restituição de indébitos
tributários (Funrural), defesa ﬁscal em matéria rural, regularização ambiental.
·
Contencioso: defesa judicial em execuções e ações judiciais em temas
afeitos ao setor agropecuário e do agronegócio.

ARBITRAGEM E
MEDIAÇÃO:
·
Negociação, elaboração e revisão de cláusulas compromissórias, bem
como aconselhamento envolvendo método de soluções de conﬂitos em
contratações empresariais;
·
Representação em procedimentos arbitrais e de mediação, nacionais e
internacionais;
·
Representação em juízo em medidas garantidoras da efetividade do
procedimento arbitral e de mediação;
·

Representação em execução de sentenças arbitrais domésticas;

·
Representação em homologação e execução de sentenças arbitrais
estrangeiras e
·
Representação, através de proﬁssionais parceiros, em execuções de
sentenças arbitrais no estrangeiro.

AUTOMOTIVO, LOGÍSTICA
E TRANSPORTE:
·
Orientação preventiva para a elaboração de contratos comerciais, de
seguros, bancários, dentre outros.
·

Defesa em ações de indenização decorrentes de acidente de trânsito;

·

Defesa em ações decorrentes de descumprimento contratual;

·

Defesa em ações envolvendo agregados;

·

Defesa em ações de execução, cobrança e busca e apreensão;

·
Defesa em processos administrativos junto ao INMETRO, IPEM,
IBAMA, ANTT, dentre outros;
·

Ajuizamento de ações de reparação de danos;

·

Ajuizamento de ações revisionais;

·

Cobrança judicial e extrajudicial.

CONTRATOS
COMERCIAIS:
·
Negociação preliminar: elaboração de memorandos de entendimento,
cartas de intenção e acordos preliminares.
·
Elaboração e revisão das várias espécies de contratos, típicos e
atípicos, acompanhando o adimplemento contratual até o exaurimento de
seu objeto e extinção das obrigações.
·
Negociação de contratos inadimplidos: composição extrajudicial, por
meio de medidas que, consideradas a posição contratual e o interesse do
cliente, levem ao adimplemento, à rescisão ou à resilição do contrato.

IMOBILIÁRIO:
·
Propositura de ações judiciais para ﬁns de despejo, revisão de
contrato, revisão de aluguel, embargo de obra, suspensão de hasta pública,
prestação de contas, reintegração de posse, manutenção de posse, usucapião,
dentre outros.

CONTENCIOSO
CÍVEL
·

Análise de viabilidade de demandas judiciais;

·

Estudo prévio de jurisprudência dominante;

·

Defesa dos interesses do cliente em ações judiciais ativas ou passivas;

·

Foco na identiﬁcação de provas que possibilitem o ganho de causa;

·

Atuação de vanguarda na criação de teses jurídicas.

DIREITO BANCÁRIO
E FINANCEIRO
·

Renegociação de dívidas nas vias administrativa e judicial;

·
Ajuizamento de ação revisional, com o intuito de modiﬁcar ou afastar a
incidência de cláusulas abusivas previstas em cédulas de crédito bancário e
contratos de ﬁnanciamento, empréstimo, cartão de crédito, leasing, Finame,
alienação ﬁduciária, abertura de crédito em conta corrente, seguro, capital de
giro, bem como de recuperar eventuais valores pagos a maior.
·
Ajuizamento de ação de exibição de documentos, objetivando a
apresentação de todos os contratos ﬁrmados entre o cliente e as instituições
bancárias e não bancárias e documentos decorrentes dessas contratações;
·
Ajuizamento de ação de prestação de contas com o intuito de exigir
das instituições bancárias e não bancárias a apresentação de demonstrativo
detalhado da composição do saldo devedor, desde a origem do débito;
·
Elaboração de defesa em ações de execução ou ações de cobrança
ajuizadas por instituições bancárias e não bancárias contra o devedor,
avalistas, ﬁadores e devedores solidários, inclusive quanto à proteção dos
bens dados em garantia contratual.
·
Ajuizamento de ações de sustação ou cancelamento de protesto
indevido;
·
Ajuizamento de ações visando a reparação dos danos materiais e/ou
morais sofridos pela pessoa física ou jurídica em decorrência de atos
praticados por instituições ﬁnanceiras.

RECUPERAÇÃO DE
EMPRESAS E
REESTRUTURAÇÃO
DE DÍVIDAS:
·
Participação em processos de reestruturação de dívidas e negociação
com credores;
·

Elaboração de planos e estratégia para recuperação de empresas;

·
Aconselhamento e representação de sócios de empresas em
reestruturação, recuperação judicial ou falência;
·

Consultoria para a elaboração de planos de recuperação judicial;

·
Representação processual de empresas em recuperação judicial e
falência;
·
Representação de credores e recuperação de seus créditos contra
devedores em recuperação extrajudicial, recuperação judicial e em processos
de falência, e execuções contra coobrigados, e demais medidas.

RESPONSABILIDADE
CIVIL:
·

Consultoria preventiva para pessoas jurídicas;

·
Ajuizamento de demandas reparatórias de danos de caráter contratual
ou delitual;
·

Ações indenizatórias decorrentes de acidentes de trânsito;

·
Reparações civis decorrentes de descumprimentos contratuais em
geral.

SOCIETÁRIO, FUSÕES
E AQUISIÇÕES:
·

Assessoria Consultiva em assuntos societários;

·
Estruturação, elaboração de contratos e constituição de sociedades,
associações e fundações, Joint ventures e alianças estratégicas e seus
registros nas repartições públicas competentes;
·
Obtenção de autorizações para sociedades, associações e fundações
estrangeiras funcionarem no País;
·
Assessoria na elaboração de todas as modalidades de documentos
societários, tais como atas, contratos, estatutos, acordos, resoluções de
sócios, procurações e outros;
·
Orientação de condutas em assembleias gerais, reuniões de sócios,
administradores e conselheiros;
·

Participação em assembleias gerais e reuniões de sócios;

·
Preparação e negociação de acordos de acionistas e de sócios,
contratos de subscrição, de investimento, de opções e outros acordos
necessários para regular as relações societárias;
·
Operações de “M&A” e reorganização societária: aquisições de
participações societárias e transferências de ativos, fusões, incorporações e
cisões;
·

Auditorias legais; e

·

Atuação em contencioso judicial e arbitragem, em disputas societárias.

RESPONSABILIDADE
CIVIL:
·

Consultoria preventiva para pessoas jurídicas;

·
Ajuizamento de demandas reparatórias de danos de caráter contratual
ou delitual;
·

Ações indenizatórias decorrentes de acidentes de trânsito;

·
Reparações civis decorrentes de descumprimentos contratuais em
geral.

TRABALHISTA
PATRONAL:
·

Consultoria e assessoramento preventivo (relações de trabalho);

·

Soluções de conﬂitos trabalhistas individuais e coletivos;

·
Defesa em procedimentos preparatórios e inquéritos civis públicos
promovidos pelo Ministério Público do Trabalho (MPT);
·

Defesa em ações civis públicas promovidas pelo MPT;

·

Contratação e desligamento de empregados e executivos;

·

Revisão de políticas internas da empresa;

·

Negociação coletiva com sindicatos de diversos setores;

DIREITO TRIBUTÁRIO –
CONTENCIOSO E
CONSULTIVO
·
Diagnóstico tributário visando a adoção de medidas que impliquem
em redução tributária e na diminuição dos custos.
·
Auxílio consultivo para a tomada das decisões das empresas, mediante
opiniões abalizadas conforme o entendimento jurisprudencial vigente,
sempre com o foco na prevenção.
·
Defesa em processos administrativos decorrentes de autuações nas
esferas municipais, estaduais e/ou federais, em todas as instâncias.
·
Elaboração de defesas/recursos, assim como a distribuição de ações
judiciais questionando ilegalidades tributárias, com o objetivo de
compensação/resti-tuição do que pago indevidamente pelas empresas.

DIREITO DA SAÚDE
·
Ajuizamento de demandas em desfavor do Poder Público, com vistas à
obtenção de tratamentos e medicamentos indevidamente negados ou não
fornecidos pelos órgãos competentes (inclusive SUS);
·
Ajuizamento de demandas em face das Operadoras de Convênios
Médicos com vistas à obtenção de tratamentos cobertos e
indevidamente negados;
·
Ajuizamento e defesas em demandas relacionadas aos prestadores de
serviços na área de saúde (hospitais, clínicas e outros),
demonstrando a relação comercial e negocial existente que não possui
relação com o poder público;
·
Ajuizamento e defesas em demandas diretamente relacionadas a
serviços prestados por hospitais e empresas
da área da saúde e outros, nos mais variados âmbitos de atuação negocial;
·

Análise de contratos atinentes à matéria nos mais variados âmbitos;

·

Atividades relacionadas ao contencioso e consultivo na matéria;

SETORES
Agronegócio

Alimentício

Associações

Automotivo

Bancário e Financeiro

Comércio Atacadista e
Varejista

Comunicação

Construção e Engenharia

Educacional

Eletroeletrônicos

Energia e Mineração

Farmacêutico

Fundos de Investimentos

Gestão Empresarial

Holding

Imobiliário

Investimento de Capitais

Logística e Transporte

Máquinas e Equipamentos

Papel e Celulose

Petrolífero, Petroquímico
e Químico

Seguros e Resseguros

Tecnologia da Informação
e Internet

Telecomunicações

EQUIPE
Valdemar Bernardo Jorge
OAB/PR 25.688

Fábio Szesz
OAB/PR 40.643

Leandro Cabrera Galbiati
OAB/PR 31.167

Louise da Costa e Silva Garnica
OAB/PR 33.373

Luciane Hey Garanhani
OAB/PR 56.052

Marcela Godoy Cabral
OAB/PR 60.996

contato@bernardojorge.adv.br

R. Comendador Araújo, 143 – Centro
Matriz, Curitiba – PR

+55 41. 3324.0066

