
Márcio Bellocchi 
 

Brasileiro/Italiano, casado, 26.11.1968 

Rua Ribeiro do Vale, 1348 

São Paulo - Capital 

Cel. (+55 11) 98555-8854 

Tel. (+55 11) 4420.4990 

marcio.bellocchi@bl-law.adv.br 

 

 

Formação Acadêmica 
 

 

• Graduado em Direito pela PUC-SP / 1990 (concentração em direito empresarial); 

• Créditos LLM em UCL (University College London - UK)/2007; 

• Especialização em Direito Societário pela Fundação Getúlio Vargas – SP/2010; 

• Créditos em Doutorado em Direito Civil – USP/2012-2013. 

• Mestre em Direito Processual Civil pela PUC-SP/2017; 

• Doutorando em Processo Civil - USP 

 

 

Resumo das Qualificações: 
 

 

• Mais de 30 anos de experiência profissional em escritórios de médio e grande portes, 

instituição financeira e empresa, atuando em diversas áreas do direito, com maior ênfase 

em (i) contratos (nacionais e internacionais); (ii) contencioso cível, comercial e societário 

e (iii) arbitragens nacionais e internacionais; 

 

• Job experience em empresa de desenvolvimento e distribuição de softwares em segmento 

específico de healthcare e banking, em Londres (Misys plc), com foco na área contratual; 

 

• Atividades docentes realizadas no bacharelado da PUC-SP e FAM (Faculdade das 

Américas), assim como no COGEAE-PUC/SP; 

 

• Atuação como Árbitro e Mediador. 

 

 

Experiência Profissional : 
 

 

Advogado e Consultor Jurídico – (Mai/2014 – atual) – Bellocchi e Associados 

Advogados 

 

Atuação:  Contencioso Cível e Arbitragem, Contratos e Consultoria Jurídica. 

 

Principais responsabilidades: 

 



• Contratação e atuação direta com clientes, predominantemente, pessoas jurídicas, 

nacionais e estrangeiras: 

✓ como sócio único do escritório, sou o responsável pela contratação e o 

atendimento direto de clientes, com atuação voltada para as áreas de contratos 

e do contencioso cível e comercial, responsável pela elaboração das teses 

jurídicas; 

✓ nos contenciosos forense e arbitral, atuação em procedimentos versando 

matérias, como: societário, contratual, imobiliário, responsabilidade civil, 

ações de cobrança, monitórias e execuções; 

✓ atuação em Tribunais Estaduais e Superiores; 

✓ negociações e execuções de acordos extrajudiciais e judiciais; 

✓ participação de reuniões com clientes e audiências de instrução; 

✓ atuação em ações de alta complexidade, em diversos Estados, com a 

colaboração de advogados correspondentes; 

✓ discussão e preparação de minutas de contratos de diversos segmentos, como:  

contratos de compra e venda, inclusive imobiliários; de distribuição; de 

representação comercial, de prestação de serviços; 

✓ aconselhamento jurídico nas áreas trabalhista e fiscal, com apoio de 

advogados especializados nesses segmentos, para matérias de maior 

complexidade. 

 

 

BKBG – Barretto Ferreira e Brancher Sociedade de Advogados – (Jan/2011 – 

Mai/2014) 

 

Sócio para as áreas de Contencioso Cível e Arbitragem 

 

Principais responsabilidades: 

 

• Atuação, direta, com os clientes - pessoas jurídicas de grande porte, nacionais e 

estrangeiras: 

✓ como sócio, fui o responsável pela criação e coordenação de equipe composta 

por 20 advogados e 10 estagiários; 

✓ atuação no contencioso forense e arbitral, com foco, principalmente, em ações 

de natureza societária, contratual, imobiliária, responsabilidade civil e direito 

eletrônico/de internet; 

✓ desenvolvimento das principais teses jurídicas e revisão de peças processuais e 

contratos preparados pelo departamento; 

✓ atuação em Tribunais Estaduais e Superiores; 

✓ coordenação de contencioso de volume e monitoramento de escritórios 

correspondentes, em todos os Estados da Federação; 

✓ atuação em Câmaras Arbitrais:  FIESP, CCI e CAM-CCBC; 

✓ negociações e execuções de acordos; 

✓ participação de reuniões com clientes e audiências de instrução; 

✓ apoio e atuação conjunta com as demais áreas da banca (societária, trabalhista, 

comércio internacional, tributária e contratos); 

✓ participação e coordenação de diversas due diligences para a aquisição/venda 

de controle societário. 

 

 



Nehring e Associados Advocacia – (Jun/96 – Dez/2010)   -   Sócio. 

 

Sócio responsável pelo departamento contencioso geral (inclusive de massa), composto por 

15 profissionais, com foco em matérias civis, comerciais, contratuais e societárias. 

 

Principais responsabilidades: 

 

✓ como sócio do escritório, fui o responsável pelo atendimento direto de clientes 

nacionais e estrangeiros, para a área do contencioso, com a responsabilidade 

pela elaboração de todas as teses jurídicas e supervisão de todos os trabalhos 

elaborados pelos demais colaboradores do departamento contencioso; 

✓ atuação em ações de diversas naturezas; 

✓ responsável pelo desenvolvimento da estrutura necessária (administrativa e 

jurídica) para a atuação perante clientes de grande porte, no setor do 

contencioso de massa voltado ao consumidor e cobrança; 

✓ Sustentações orais em Tribunais. 

 

• Responsável pela coordenação do contencioso tributário do escritório, com a discussão 

das teses criadas pelo departamento e revisão de todas as peças processuais desenvolvidas 

e apresentadas em Juízo. 

 

• Desenvolvimento de atividades na área contratual geral (nacional e internacional); 

✓  contratos de engenharia (EPC, Turn Key, etc); 

✓ contratos de locação e compra e venda de imóveis; 

✓ constituição de SPE’s para empreendimentos imobiliários; 

✓ constituição de consórcios, inclusive para participação em licitações públicas; 

✓ contratos de Representação Comercial, Ditribuição e Afins; 

✓ contratos de Prestação de Serviços em diversos segmentos; 

✓ contratos de Financiamento, inclusive Finame e Finame Fabricante. 

 

• Procedimentos arbitrais nacionais e internacionais: 

✓ atuação em arbitragens (matérias de engenharia, societárias e contratuais)  

instituídas perante a CCI, FIESP, AMCHAM e outras instituições arbitrais, 

ora como advogado, ora assessorando, pontualmente, árbitro indicado no 

procedimento. 

 

• Participação em due diligences de aquisições de empresas, responsável pelas áreas do 

contencioso civil e comercial, imobiliária e de contratos. 

 

• Um dos sócios responsáveis pela assessoria dos clientes quando da participação em 

licitações públicas estaduais e federais, com acompanhamento desde a interpretação do 

edital, levantamento de todos os documentos e a prepaparação dos envelopes, até a 

participação nas sessões de abertura dos envelopes e elaboração de defesas e recursos 

administrativos, quando, normalmente, necessários. 

 

• Colaboração nas áreas administrativa e financeira do escritório, com tomada de decisões e 

auxílio na coordenação e fiscalização de tarefas do departamento. 

 

Misys plc – (agosto/dezembro 2007)   -   Paralegal 

 



Principais reponsabilidades: 

 

• Auditoria em contratos de licença e distribuição de softwares, prestação de serviços, 

representação e distribuição comercial, locação e compra e venda de imóveis: 

✓ por força da aquisição de empresa francesa, fui o responsável por auditar todos 

os contratos, anteriormente, celebrados pela empresa adquirida, elaborando o 

respectivo relatório na língua inglesa, para discussão com a diretoria da 

companhia. 

 

• Análise e elaboração de contratos, como outsorcing, distribuição, licença de software e 

locação: 

✓ reportando-me, diretamente, ao legal manager (britânica) e ao general counsel 

(americano) da companhia, atuei na análise e criação de documentos 

contratuais, discutindo-os com advogados externos locais (ingleses), 

americanos e indianos, dentre outros. 

 

• Apoio às áreas administrativa e financeira da empresa; 

 

• Desenvolvimento de estudo interno e elaboração de policies, relativos à anti-bribery e 

whistleblowing: 

✓ sob a coordenação do subgerente legal, fui o responsável único pela 

elaboração da política interna de anticorrupção da companhia, com base nas 

leis norte-americanas e inglesas, com sua apresentação e aprovação do general 

counsel. 

 

 

Banco da Bahia Investimentos – (1994/1996)   -   Advogado Pleno 

 

Principais responsabilidades: 

 

• Sob a coordenação de gerente jurídico, atuação no contencioso e contratual 

bancários,com atuação focada em produtos de investimentos. 

 

 

Tozzini, Freire, Teixeira e Silva Advogados (1993/1994)   -   Advogado 

 

Principais responsabilidades: 

 

• Sob a coordenação de advogada sócia, atuação nas áreas ambiental, imobiliária e de 

consumidor, com a elaboração de pareceres, estudos e pesquisas nas áreas. 

 
 

Idiomas 
 

• Inglês, francês, italiano e alemão; 

• Espanhol intermediário. 
 

 

Cursos 
 



• Negociação e Mediação, em Pepperdine University, Califórnia, EUA (2019); 

• Workshop em Compliance Officer, em Fordham University, Nova Iorque, EUA (2014); 

• Workshop de sistema legal norte americano para advogados estrangeiros, na 

Universidade de Madison, Wisconsin, EUA (1997). 

 

 

Outras Atividades mais Relevantes 
 

• Palestrante em Conferências/Congressos; 

• Participante, inclusive como secretário, do “Comitê de Arbitragem” do CESA (Centro de 

Estudos das Sociedades dos Advogados); 

• Pesquisador Visitante, na Universidade de Heidelberg (Alemanha) e na Universidade 

Ludwig-Maximilians Universität (Munique - Alemanha); 

• Dissertação de Tese de Mestrado sob o título: Precedentes Vinculantes e a Extensão da 

Expressão “Aplicação do Direito Brasileiro” na Convenção de Arbitragem, defendida na 

PUC-SP, perante banca examinadora composta pela Prof.ª. Drª. Thereza Arruda Alvim, 

pelo Prof. Dr. Leonardo Ferres Ribeiro e pelo Prof. Dr. Eduardo Arruda Alvim, aprovada 

com nota 10; 

 

 

Algumas Publicações 
 

• Autor Colaborador do livro “Manual de Direito do Entretenimento”, Editora Senac; 

• Autor Colaborador do livro “Manual de Direito de Entretenimento na Internet”, Ed. 

Saraiva; 

• Artigo publicado na Repro n. 268 (Revista de Processo, editada pela RT) intitulado: A 

fundamentação das decisões judiciais e sua natureza (não) discricionária; 

• Artigo publicado na Repro n. 269 intitulado: Tutela Satisfativa: Uma espécie do gênero 

Tutela de Urgência – Pontos de Convergência com a Técnica Assecuratória (Cautelar) – 

Algumas peculiaridades de seu procedimento; 

• Artigo para a obra Coleção Teses Jurídicas STJ, editada pela RT, 2017, sob a 

coordenação do Prof. Arruda Alvim: A alteração do nome no assentamento do Registro 

Civil; 

• Artigo para a obra Coleção Teses Jurídicas STJ, editada pela RT, 2017, sob a 

coordenação do Prof. Arruda Alvim: A alteração do nome no assentamento do Registro 

Civil; 

• Artigo para a obra Coleção Teses Jurídicas STJ, editada pela RT, 2017, sob a 

coordenação do Prof. Arruda Alvim: Protesto e inscrição em órgãos de proteção ao 

crédito – dívidas alimentares; 

• Livro, pela Editora RT, sob o título: Precedentes vinculantes e a aplicação do direito 

brasileiro na Convenção de Arbitragem, 2017. 

 

 

Atividades Docentes 
 

• Estágio docente, em 2016, na cadeira de graduação de Processo Civil da PUC-SP, com a 

Profª Drª Thereza Celina Diniz de Arruda Alvim; 

• Professor de Direito Societário, na FAM (Faculdade das Américas), até março/2018; e 



• Professor convidado dos cursos de extensão universitária e especialização da COGEAE-

PUC/SP, na área de Direito Processual Civil, desde outubro/2017. 


