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Com décadas de 

experiência em 

contencioso empresarial 

e direito recuperacional, 

buscamos soluções 

diferenciadas e assertivas para 

atuar nas mais estratégicas e 

complexas reestruturações e 

litígios, sempre de forma eficiente 

e transparente, trazendo resultado 

e segurança ao cliente.



Contamos com mais de 30 anos de 
existência e escritórios em São Paulo, 
Paraná e Santa Catarina para uma atuação 
em todo o mercado nacional.

Reestruturação ( judicial/extrajudicial) e Insolvência

Contencioso Judicial e Arbitral

Situações especiais de crédito

Assessoria completa de empresas em 
situação de crise econômica financeira que 
abrange, pela via da recuperação judicial 
ou da recuperação extrajudicial:

 ⁄ Elaboração de diagnóstico e definição 
da melhor estratégia a ser adotada, 
considerando o perfil de endividamento  
de cada cliente;

 ⁄ Representação judicial ou extrajudicial da 
empresa em negociações com credores 

 ⁄ Experiência na condução da fase que 
antecede a judicialização das disputas, seja 
no assessoramento de negociações como 
na definição da estratégia judicial/arbitral a 
ser adotada. 

 ⁄ Litígios relacionados a créditos e dívidas 
com atuação pelo devedor e/ou credor 
em todos os aspectos do direito bancário. 
Representamos empresas, cooperativas e 
pessoas físicas dos mais diversos segmentos 
em litígios relacionados à recuperação de 
crédito e cobrança de passivos. 

 ⁄ Atuação consultiva na análise de 
oportunidades no segmento de crédito, 
tais como: precatórios, créditos não 
performados e direitos creditórios judiciais/
arbitrais. Elaboração de relatórios de 
auditoria, pareceres, opiniões legais sobre 
processos e teses jurídicas discutidas para 
demonstração de viabilidade e riscos das 
operações. Elaboração dos instrumentos 

 ⁄ Litígios judiciais e arbitragens estratégicas 
relacionadas a contratos comerciais, 
discussões societárias e de mercado 
de capitais, em especial: dissolução 
de sociedades, responsabilização de 
administradores, descumprimentos de 
acordos e contratos societários, defesa 
dos interesses de quotistas de fundos 
de investimento e responsabilização/
defesa de agentes do mercado de capitais 
(administradores, gestores e custodiantes). 

para formalização das operações de 
compra e venda desse tipo de ativo. 

 ⁄ Representação de fundos e bancos  
de investimento após a aquisição dos 
ativos, a fim de obter a liquidação dos 
créditos adquiridos no âmbito judicial, 
arbitral ou administrativo.

ou em processos de recuperação judicial/
extrajudicial, como auxílio na elaboração 
de planos e na condução de assembléia 
de credores;

 ⁄ Assessoria em todas as fases da 
reestruturação, com a elaboração dos 
instrumentos necessários para sua 
implementação;

 ⁄ Condução dos processos judiciais 
envolvendo credores de todas as espécies. 

Uma equipe altamente especializada em insolvência, recuperação 
judicial/extrajudicial, além de litígios estratégicos judiciais e 
arbitrais, está sempre pronta para buscar a melhor estratégia ao 
cliente, pautada na eficiência e no atendimento personalizado.

Assessoramos clientes dos mais variados perfis e segmentos 
econômicos em casos envolvendo reestruturação e litígios 
( judiciais ou arbitrais) de alta complexidade, incluindo 
processos de recuperação judicial/extrajudicial, falências 
e liquidações de instituições financeiras. No contencioso, 
as disputas empresariais – em especial sobre direito 
bancário, mercado de capitais e societário –, são  
o foco da nossa atuação, com profissionais 
especializados neste tipo de litígio.

Além da bem-sucedida atuação em centenas de 
reestruturações e litígios complexos, contamos 
com uma área consultiva focada em situações 
especiais de crédito, a fim de assessorar 
potenciais interessados na aquisição ou 
venda deste tipo de ativo (precatório, 
créditos não performados, direitos 
creditórios judiciais ou arbitrais). 

Tiago Schreiner Garcez Lopes 

+55 11 97652.3110 
tiago.lopes@lollato.com.br

Formado pela Universidade de São Paulo, 
especialista em Direito Empresarial pela Pontifícia 
Universidade Católica de São Paulo – SP. Atuou 
previamente como associado do escritório do 
Prof. Candido Rangel Dinamarco na área de 
contencioso e, posteriormente, como associado 
e sócio do escritório Cescon Barrieu Advogados 
durante 14 anos, na área de contencioso e 
insolvência. Foi reconhecido como advogado de 
destaque pela publicação inglesa The Legal500 

nas áreas de reestruturação e contenciosos e 
pela Revista Análise 500. Atuou em litígios e 
reestruturações que obtiveram o reconhecimento 
da publicação Latin Lawyer como “Deal of the 
Year”; Membro do TMA – Turnaround Management 
Association; Membro do INSOL – International 
Association of Restructuring, Insolvency and 
Bankruptcy Professional; Membro da Comissão 
Permanente de Direito Recuperacional e Falência do 
Instituto dos Advogados de São Paulo. 

Aguinaldo Ribeiro Jr.

+55 41 98833.1766  
aguinaldo@lollato.com.br

Graduado em Direito pela Universidade Paranaense; 
MBA em Gestão Empresarial pela Fundação 
Getúlio Vargas – FGV; Mestre em Direito Processual 
e Cidadania pela Universidade Paranaense; Possui 
experiência na área de Gestão Empresarial, 
Contabilidade e Direito, com ênfase em Direito 
Processual Civil, Empresarial e Recuperação Judicial 

de Empresas; Professor convidado de cursos de 
pós-graduação em Direito e Gestão Empresarial; 
Membro do conselho de administração de empresas 
de diversos segmentos; Membro da Comissão 
de Estudos de Recuperação Judicial de Empresas 
e Falência da Ordem dos Advogados do Brasil, 
Seccional Paraná. Fluente em inglês e alemão.

Francisco Rangel Effting

+55 48 99981.2311 
rangel@lollato.com.br

Advogado, inscrito na OAB/SC sob o n° 15.232, 
graduado pela Universidade do Vale do Itajaí 
em 2000; Pós-Graduado Escola Superior da 
Magistratura do Estado de Santa Catarina (2001); 
MBA em Direito da Economia e da Empresa 
pela FGV (2005); Especialização em Direito 
Constitucional pela Universidade do Sul de 

Santa Catarina – Unisul – LFG (2007); Especialista 
em direito bancário e recuperação judicial de 
empresas; Membro do TMA Brasil – Turnaround 
Management Association; Membro do INSOL 
– International Association of Restructuring, 
Insolvency and Bankruptcy Professional;

Felipe Lollato

+55 49 99964.9760 
felipe@lollato.com.br

Advogado, inscrito na OAB/SC sob o nº 19.174, 
graduado pela UNC em 2003, pós-graduado pela 
mesma instituição em Direito Processual Civil (2004) 
e em Direito Empresarial pela PUC-SP (2005). Possui 
experiência em Direito Societário, trabalhando 
desde o início da carreira em constituições, fusões, 
aquisições e cisões de empresas. Especialista com 
vasta atuação em processos de recuperação 

judicial de empresas e reestruturação de passivo. 
Membro do conselho de administração de várias 
empresas nos mais diversos segmentos. Ex-Professor 
Universitário e Professor convidado da Escola Superior 
da Advocacia da OAB/SC. Membro do TMA – 
Turnaround Management Association; Membro do 
INSOL – International Association of Restructuring, 
Insolvency and Bankruptcy Professional;

Leandro Bello

+55 49 99981.0536  
leandro@lollato.com.br

Advogado, inscrito na OAB/SC sob o nº 6.957, 
graduado pela FURB em 1989. Conta com 
vasta experiência na militância da advocacia 
tanto consultiva como contenciosa. Assessor 
jurídico de empresas privadas e associações de 

classe, possui amplo conhecimento na gestão 
de massas falidas e empresas em recuperação 
judicial. É especialista em questões societárias 
e contratuais. Membro do TMA – Turnaround 
Management Association;

São Paulo / SP

+55 11 2574.2644
Rua do Rocio 350 Cj. 51
Vila Olímpia CEP 04552-000

Caçador / SC

+55 49 3561.5858
Rua Anita Garibaldi 220
Centro CEP 89500-000

Florianópolis / SC

+55 48 3039.4323
Rua Irmão Joaquim 114
Centro CEP 88020-620

Curitiba / PR

+55 41 3092.5550
Av. Cândido de Abreu 660
Ed. Palladion Sala 101
Centro Cívico CEP 80530-000

lollato.com.br

Com décadas de 

experiência em 

contencioso empresarial 

e direito recuperacional, 

buscamos soluções 

diferenciadas e assertivas para 

atuar nas mais estratégicas e 

complexas reestruturações e 

litígios, sempre de forma eficiente 

e transparente, trazendo resultado 

e segurança ao cliente.



Contamos com mais de 30 anos de 
existência e escritórios em São Paulo, 
Paraná e Santa Catarina para uma atuação 
em todo o mercado nacional.

Reestruturação ( judicial/extrajudicial) e Insolvência

Contencioso Judicial e Arbitral

Situações especiais de crédito

Assessoria completa de empresas em 
situação de crise econômica financeira que 
abrange, pela via da recuperação judicial 
ou da recuperação extrajudicial:

 ⁄ Elaboração de diagnóstico e definição 
da melhor estratégia a ser adotada, 
considerando o perfil de endividamento  
de cada cliente;

 ⁄ Representação judicial ou extrajudicial da 
empresa em negociações com credores 

 ⁄ Experiência na condução da fase que 
antecede a judicialização das disputas, seja 
no assessoramento de negociações como 
na definição da estratégia judicial/arbitral a 
ser adotada. 

 ⁄ Litígios relacionados a créditos e dívidas 
com atuação pelo devedor e/ou credor 
em todos os aspectos do direito bancário. 
Representamos empresas, cooperativas e 
pessoas físicas dos mais diversos segmentos 
em litígios relacionados à recuperação de 
crédito e cobrança de passivos. 

 ⁄ Atuação consultiva na análise de 
oportunidades no segmento de crédito, 
tais como: precatórios, créditos não 
performados e direitos creditórios judiciais/
arbitrais. Elaboração de relatórios de 
auditoria, pareceres, opiniões legais sobre 
processos e teses jurídicas discutidas para 
demonstração de viabilidade e riscos das 
operações. Elaboração dos instrumentos 

 ⁄ Litígios judiciais e arbitragens estratégicas 
relacionadas a contratos comerciais, 
discussões societárias e de mercado 
de capitais, em especial: dissolução 
de sociedades, responsabilização de 
administradores, descumprimentos de 
acordos e contratos societários, defesa 
dos interesses de quotistas de fundos 
de investimento e responsabilização/
defesa de agentes do mercado de capitais 
(administradores, gestores e custodiantes). 

para formalização das operações de 
compra e venda desse tipo de ativo. 

 ⁄ Representação de fundos e bancos  
de investimento após a aquisição dos 
ativos, a fim de obter a liquidação dos 
créditos adquiridos no âmbito judicial, 
arbitral ou administrativo.

ou em processos de recuperação judicial/
extrajudicial, como auxílio na elaboração 
de planos e na condução de assembléia 
de credores;

 ⁄ Assessoria em todas as fases da 
reestruturação, com a elaboração dos 
instrumentos necessários para sua 
implementação;

 ⁄ Condução dos processos judiciais 
envolvendo credores de todas as espécies. 

Uma equipe altamente especializada em insolvência, recuperação 
judicial/extrajudicial, além de litígios estratégicos judiciais e 
arbitrais, está sempre pronta para buscar a melhor estratégia ao 
cliente, pautada na eficiência e no atendimento personalizado.

Assessoramos clientes dos mais variados perfis e segmentos 
econômicos em casos envolvendo reestruturação e litígios 
( judiciais ou arbitrais) de alta complexidade, incluindo 
processos de recuperação judicial/extrajudicial, falências 
e liquidações de instituições financeiras. No contencioso, 
as disputas empresariais – em especial sobre direito 
bancário, mercado de capitais e societário –, são  
o foco da nossa atuação, com profissionais 
especializados neste tipo de litígio.

Além da bem-sucedida atuação em centenas de 
reestruturações e litígios complexos, contamos 
com uma área consultiva focada em situações 
especiais de crédito, a fim de assessorar 
potenciais interessados na aquisição ou 
venda deste tipo de ativo (precatório, 
créditos não performados, direitos 
creditórios judiciais ou arbitrais). 

Tiago Schreiner Garcez Lopes 

+55 11 97652.3110 
tiago.lopes@lollato.com.br

Formado pela Universidade de São Paulo, 
especialista em Direito Empresarial pela Pontifícia 
Universidade Católica de São Paulo – SP. Atuou 
previamente como associado do escritório do 
Prof. Candido Rangel Dinamarco na área de 
contencioso e, posteriormente, como associado 
e sócio do escritório Cescon Barrieu Advogados 
durante 14 anos, na área de contencioso e 
insolvência. Foi reconhecido como advogado de 
destaque pela publicação inglesa The Legal500 

nas áreas de reestruturação e contenciosos e 
pela Revista Análise 500. Atuou em litígios e 
reestruturações que obtiveram o reconhecimento 
da publicação Latin Lawyer como “Deal of the 
Year”; Membro do TMA – Turnaround Management 
Association; Membro do INSOL – International 
Association of Restructuring, Insolvency and 
Bankruptcy Professional; Membro da Comissão 
Permanente de Direito Recuperacional e Falência do 
Instituto dos Advogados de São Paulo. 

Aguinaldo Ribeiro Jr.

+55 41 98833.1766  
aguinaldo@lollato.com.br

Graduado em Direito pela Universidade Paranaense; 
MBA em Gestão Empresarial pela Fundação 
Getúlio Vargas – FGV; Mestre em Direito Processual 
e Cidadania pela Universidade Paranaense; Possui 
experiência na área de Gestão Empresarial, 
Contabilidade e Direito, com ênfase em Direito 
Processual Civil, Empresarial e Recuperação Judicial 

de Empresas; Professor convidado de cursos de 
pós-graduação em Direito e Gestão Empresarial; 
Membro do conselho de administração de empresas 
de diversos segmentos; Membro da Comissão 
de Estudos de Recuperação Judicial de Empresas 
e Falência da Ordem dos Advogados do Brasil, 
Seccional Paraná. Fluente em inglês e alemão.

Francisco Rangel Effting

+55 48 99981.2311 
rangel@lollato.com.br

Advogado, inscrito na OAB/SC sob o n° 15.232, 
graduado pela Universidade do Vale do Itajaí 
em 2000; Pós-Graduado Escola Superior da 
Magistratura do Estado de Santa Catarina (2001); 
MBA em Direito da Economia e da Empresa 
pela FGV (2005); Especialização em Direito 
Constitucional pela Universidade do Sul de 

Santa Catarina – Unisul – LFG (2007); Especialista 
em direito bancário e recuperação judicial de 
empresas; Membro do TMA Brasil – Turnaround 
Management Association; Membro do INSOL 
– International Association of Restructuring, 
Insolvency and Bankruptcy Professional;

Felipe Lollato

+55 49 99964.9760 
felipe@lollato.com.br

Advogado, inscrito na OAB/SC sob o nº 19.174, 
graduado pela UNC em 2003, pós-graduado pela 
mesma instituição em Direito Processual Civil (2004) 
e em Direito Empresarial pela PUC-SP (2005). Possui 
experiência em Direito Societário, trabalhando 
desde o início da carreira em constituições, fusões, 
aquisições e cisões de empresas. Especialista com 
vasta atuação em processos de recuperação 

judicial de empresas e reestruturação de passivo. 
Membro do conselho de administração de várias 
empresas nos mais diversos segmentos. Ex-Professor 
Universitário e Professor convidado da Escola Superior 
da Advocacia da OAB/SC. Membro do TMA – 
Turnaround Management Association; Membro do 
INSOL – International Association of Restructuring, 
Insolvency and Bankruptcy Professional;

Leandro Bello

+55 49 99981.0536  
leandro@lollato.com.br

Advogado, inscrito na OAB/SC sob o nº 6.957, 
graduado pela FURB em 1989. Conta com 
vasta experiência na militância da advocacia 
tanto consultiva como contenciosa. Assessor 
jurídico de empresas privadas e associações de 

classe, possui amplo conhecimento na gestão 
de massas falidas e empresas em recuperação 
judicial. É especialista em questões societárias 
e contratuais. Membro do TMA – Turnaround 
Management Association;



São Paulo / SP

+55 11 2574.2644
Rua do Rocio 350 Cj. 51
Vila Olímpia CEP 04552-000

Caçador / SC

+55 49 3561.5858
Rua Anita Garibaldi 220
Centro CEP 89500-000

Florianópolis / SC

+55 48 3039.4323
Rua Irmão Joaquim 114
Centro CEP 88020-620

Curitiba / PR

+55 41 3092.5550
Av. Cândido de Abreu 660
Ed. Palladion Sala 101
Centro Cívico CEP 80530-000

lollato.com.br

Com décadas de 

experiência em 

contencioso empresarial 

e direito recuperacional, 

buscamos soluções 

diferenciadas e assertivas para 

atuar nas mais estratégicas e 

complexas reestruturações e 

litígios, sempre de forma eficiente 

e transparente, trazendo resultado 

e segurança ao cliente.


