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Vicente Bagnoli Advogados é um escritório de advocacia
boutique especializado em Direito da Concorrência com
mais de 15 anos de existência, comprometido em oferecer
aos

seus

clientes

soluções

jurídicas

personalizadas,

customizadas e atendimento altamente qualificado em
diversas áreas do Direito.
A principal proposta de Vicente Bagnoli Advogados é estar
próximo aos clientes e garantir total disponibilidade e

comprometimento. Visão do todo, adaptabilidade, agilidade,
proatividade, inovação e, sobretudo, ética, são os pilares da
excelência jurídica para grandes conquistas.

Sobre o
Escritório

Os advogados do escritório possuem profunda qualificação

Vicente Bagnoli Advogados possui mais do que advogados

acadêmica e experiência jurídica em seus respectivos ramos de

altamente qualificados: são advogados especialistas em conhecer

atuação, participando ativamente de cada demanda submetida.

os mercados, nichos de atuação e demandas dos clientes e

Vicente Bagnoli Advogados coloca-se na posição de seus clientes

acompanhá-los atentamente.

e as suas preocupações tornam-se também as do escritório. O
sucesso dos clientes também é o sucesso do escritório.

As soluções jurídicas do escritório ultrapassam a mera resolução de
problemas e análise de leis – olha-se para a complexidade do todo,
antecipando diferentes cenários e oferecendo atendimento de alto
valor agregado, criatividade e segurança jurídica, levando em conta
os mais diversos aspectos negociais e de mercado dos clientes.

Sobre o
Escritório

Sediado na cidade de São Paulo, Vicente Bagnoli
Advogados também atende em Brasília, a fim de assegurar

um

acompanhamento

constante

junto

aos

órgãos

administrativos, notadamente, o Conselho Administrativo
de Defesa Econômica – CADE, e judiciais localizados no
Distrito Federal.
No âmbito internacional, um dos sócios de Vicente Bagnoli
Advogados está em Lisboa para auxiliar os clientes, e

Roma, onde Vicente Bagnoli Advogados possui parceria
institucional para atender reciprocamente os interesses de
empresas italianas e brasileiras em seus respectivos

mercados.

Presença Nacional
e Internacional

Reconhecimentos

Vicente Bagnoli e Vicente Bagnoli Advogados têm a sua atuação na área do Direito da
Concorrência reconhecida pelas principais publicações especializadas nacionais e
internacionais. A edição 2020 da Best Lawyers reconheceu a atuação de Martha

Gallardo Sala em Direito Societário e Fusões e Aquisições.

Direito da Concorrência e Compliance Concorrencial
Condução de casos de alta complexidade envolvendo indivíduos e empresas
nacionais e internacionais, associações e órgãos de classe, relacionados a
concentrações

empresariais,

condutas

anticoncorrenciais,

auditorias

concorrenciais e compliance em setores como sistema financeiro, energia
elétrica, infraestrutura, aviação civil, telecomunicações, serviços, saúde

Áreas
De Atuação

suplementar,

indústria

alimentícia,

automobilística,

mercado

varejista,

tecnologia e biotecnologia, oferecendo desde consultoria preventiva,
auditoria e elaboração de pareceres nessas matérias até a preparação de atos
de concentração ou representações e defesas administrativas junto ao CADE
e judiciais em matéria concorrencial, tais como cartel, acordo de leniência e
abuso de posição dominante.

Proteção de Dados e Cybersecurity
Auditorias para identificação de riscos regulatórios envolvendo
proteção de dados, privacidade e tecnologia da informação,
mapeamento de atividades de tratamento de dados, elaboração
de contratos, cláusulas contratuais, políticas internas e externas,
termos de uso e de privacidade, manuais de boas práticas em
privacidade, proteção de dados e incidentes de segurança da
informação, relatórios de impacto à proteção de dados.
Treinamentos a executivos e funcionários de empresas e associações
para

cumprimento

de

regras

regulatórias

e

setoriais,

suporte,

acompanhamento e execução (terceirização) de atividades do Data

Protection Officer (DPO ou Encarregado), implementação de gestão de
pedidos de titulares de dados e consumidores relacionados à proteção de

dados e privacidade e suporte na contratação e escolha de empresas
especializadas em oferecimento de serviços de seguro e corretoras
credenciadas para proteção de ativos intangíveis das empresas

relacionados a proteção de dados e incidentes de segurança da
informação.

Mídia, Publicidade e
Promoções Comerciais
Assessoria regulatória nos mercados de marketing, publicidade e

propaganda, atuando em processos perante o CONAR e CENP,
em licitações envolvendo serviços de publicidade e em
consultorias jurídicas para a definição de estratégias de
viabilidade de ações publicitárias e de marketing e de obtenção de
autorizações para realização

de promoções

comerciais

distribuições gratuitas de prêmio perante SECAP e SUSEP.

e

Direito Regulatório
Obtenção de licenças, registros, autorizações e cadastros regulatórios, realização de

Consultoria e assessoria a empresas que pretendem participar de

auditorias regulatórias, participação em procedimentos arbitrais relacionados a

licitações perante o poder público, assessoria na elaboração e revisão de

setores regulados, elaboração de contratos, cláusulas contratuais, documentos

contratos com a administração pública, defesa de interesses das

jurídicos, consultorias jurídicas e defesas administrativas em setores regulados e

empresas perante órgãos administrativos e judiciais relacionados a

perante os principais órgãos públicos e agências reguladoras, como ANVISA,

contratos administrativos.

ANATEL, MAPA, CONAR, IBAMA, ANTT, ANP, ANS, BACEN, Policia Federal, e
Conselhos de Classe, como CRF, CREA e CRM.

Compliance Anticorrupção e Integridade Corporativa
Realização de auditorias para verificação de conformidade da empresa com as
regras de integridade corporativa, ética e leis anticorrupção no Brasil. Parceria
com escritórios estrangeiros para verificação de aplicabilidade de regras
anticorrupção internacionais (como UK Bribery Act e FCPA) e conformidade

com tais regras.
Atuação em inquéritos civis e processos administrativos perante órgãos

públicos, elaboração de consultorias jurídicas, cláusulas contratuais e políticas
internas e externas anticorrupção, auxílio na escolha e implementação de
procedimentos e ferramentas (softwares e metodologias) de compliance para
identificação de exposição da empresa a eventuais riscos relacionados à
legislação anticorrupção no Brasil (background check), assessoria na obtenção
de selo pró-ética perante a Controladoria Geral da União (CGU), treinamento
de executivos e funcionários de empresas para cumprimento de regras

anticorrupção e elaboração de acordos de leniência.

Prevenção de conflitos, contencioso
alternativos de solução de controvérsias

e

meios

Atuação na fase pré-contenciosa e preventiva, com assessoria e consultoria
direcionada a prevenção de conflitos e litígios administrativos e judiciais, e

também soluções, aconselhamento jurídico e auxílio em procedimentos para
mitigação de riscos e recall de produtos.
Assessoria em representação de clientes perante processos e procedimentos em
todas as instâncias judiciais e administrativas, inclusive em procedimentos
arbitrais ad hoc e institucionais, em assuntos envolvendo Direito da
Concorrência, Direito Empresarial e Societário, Fusões e Aquisições Societárias,
Direito Administrativo, Direito do Consumidor, Direito Financeiro, Direito
Contratual, Direito Bancário, Direito Ambiental, Direito Imobiliário, Direito
Digital e setores regulados (telecomunicações, energia, aviação, medicamentos,

alimentos, bebidas, marítimo, portuário, Óleo e Gás, Mineração, saúde, life

sciences, mídia e publicidade, informática, papel e celulose, agronegócio,
pecuária, varejo e consumo, automotivo, construção, química e petroquímica,

educação e serviços financeiros).

Advogados
Vicente Bagnoli – São Paulo, SP
Vicente Bagnoli é advogado inscrito na Ordem dos Advogados do Brasil, Seção de São Paulo. Doutor em
Filosofia e Teoria Geral do Direito pela Faculdade de Direito da Universidade de São Paulo – USP,
Pesquisador Visitante no Instituto Max Planck de Inovação e Concorrência – Munique (Pos Doc), Mestre em

Direito Político e Econômico e Bacharel em Direito pela Universidade Presbiteriana Mackenzie. Professor da
Faculdade de Direito da Universidade Presbiteriana Mackenzie e Coordenador do Grupo de Estudos de
Direito da Concorrência – GEDC-Mack, Professor da Pós-graduação (LLC) do Insper Direito e Professor
Visitante do Departamento de Economia e Negócios da Universidade de Trento. Presidente da Comissão de
Estudos da Concorrência e Regulação Econômica da OAB-SP (2013-2015). Vice-Presidente do Instituto
Brasileiro de Estudos de Concorrência, Consumo e Comércio Internacional – IBRAC. Consultor temporário do
Banco Mundial e da Organização Mundial de Propriedade Intelectual. Membro da Comissão Especial de

Concorrência do Conselho Federal da OAB. Presidente do Comitê Jurídico e membro do Conselho da
Diretoria da Câmara Ítalo-Brasileira de Comércio, Indústria e Agricultura – ITALCAM. Árbitro da CAMITAL –
Câmara de Mediação e Arbitragem da ITALCAM. Diretor para o Brasil da ASCOLA – Academic Society for

Competition Law. Consultor não governamental da International Competition Network – ICN, participou à
convite do CADE das Conferências Anuais da International Competition Network – ICN, realizadas em
Moscou, Zurique, Istambul, Haia, Rio de Janeiro, Varsóvia, Marrakesh, Sydney, Cingapura, Porto, Nova Deli e
Cartagena das Índias, e dos ICN Unilateral Conduct Workshop realizados em Bruxelas, Roma e Stellenbosh
e do ICN Advocacy Workshop realizado em Roma. Autor de artigos e livros. Desde 2010 tem a sua atuação
na área do Direito da Concorrência reconhecida e premiada pelas publicações inglesas Chambers Latin
America, Who’s Who Legal: Competition,

Global Competition Review World's Leading Competition &

Antitrust Lawyers, Latin Lawyers, pela publicação norte-americana Best Lawyers e pela Publicação brasileira
Análise Advocacia 500.

Douglas Telpis Ferrante – São Paulo, SP
Douglas Telpis Ferrante é advogado inscrito na Ordem dos Advogados do Brasil, Seção de São Paulo.

Mestrando em Direito Político e Econômico e Bacharel em Direito pela Universidade Presbiteriana
Mackenzie. Especializando em Direito Empresarial pela Fundação Getúlio Vargas (FGV). Extensão em
Gerenciamento de Projetos pela Saint Paul Escola de Negócios. Membro do Grupo de Estudos de Direito
da Concorrência da Faculdade de Direito da Universidade Presbiteriana Mackenzie – GEDC-Mack.

Membro do Comitê de Direito da Regulação do Instituto Brasileiro de Estudos de Concorrência,
Consumo e Comércio Internacional – IBRAC. Membro da Iniciativa de Novos Arbitralistas - INOVARB,
da Câmara Brasileira de Comércio - Amcham-Brasil. Avaliador nas Competições Brasileiras de Arbitragem

e Mediação Empresarial promovidas pela Câmara de Mediação e Arbitragem Empresarial – CAMARB.
Autor de artigos na área de Direito Regulatório, Direito Concorrencial e Arbitragem.
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Amanda Renata Enéas Navas – Lisboa, Portugal
Amanda Renata Enéas Navas é advogada inscrita na Ordem dos Advogados do Brasil, Seção de

São Paulo, mestre em Ciências Jurídico-Econômicas pela Faculdade de Direito da Universidade de
Lisboa, título revalidado pela Faculdade de Direito da Universidade de São Paulo, pós-graduada
em Regulação Pública e Concorrência pelo Centro de Estudos de Direito Público e Regulação da
Faculdade de Direito da Universidade de Coimbra, especialista em Direito de Empresas pela
Pontifícia Universidade Católica do Rio de Janeiro e bacharel em Direito pela Faculdade de Direito
da Universidade Presbiteriana Mackenzie. Membro do Grupo de Estudos de Direito da
Concorrência da Faculdade de Direito da Universidade Presbiteriana Mackenzie – GEDC-Mack.
Membro do Núcleo de Apoio da Comissão de Comércio Exterior e Relações Internacionais da
OABSP (2005). Autora de artigos e livros.

Alexandre Augusto Reis Bastos – Brasília, DF
Alexandre Augusto Reis Bastos é economista e advogado inscrito na Ordem dos Advogados
do Brasil, Seção do Distrito Federal. Pós-graduado em Direito Constitucional pelo Instituto
de Direito Público de Brasília/DF. Trabalhou na Secretaria de Direito Econômico do

Ministério da Justiça (SDE/MF) no período de 1995 a 2000. Presidente da Comissão de
Concorrência da OAB/DF (2010-2012). Membro da Comissão Especial de Concorrência do
Conselho Federal da OAB desde 2011. Autor de artigos e livros.
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Consultores
Martha Gallardo Sala – São Paulo, SP
Martha Gallardo Sala é advogada inscrita na Ordem dos Advogados do Brasil, Seção de São Paulo.
Mestrado Profissional (L.L.M.) em Direito Societário e Tributário pela Insper. Mestre em estudos
Latino-Americanos pela Universidade de São Paulo. Aperfeiçoamento e Extensão Profissional em
Contratos Internacionais pela PUC-SP e em Direito Internacional Privado pela Hague Academy of
International Law. Autora de artigos e livros. A edição 2020 da Best Lawyers reconheceu a atuação de

Martha Gallardo Sala em Direito Societário e Fusões e Aquisições.

Acompanhe nosso
website e redes sociais
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