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n ó s

O Gundim Ganzella Advogados
é um escritório dinâmico, com
sede em um dos lugares mais
requintados do País, a Avenida
Paulista, em São Paulo - SP.
Nascido em 2016, é composto por
profissionais atenciosos, de alta
qualidade técnica, e habituados a
lidar diariamente com demandas
de alta complexidade. Mais do que
simplesmente firmar novos contratos,
o objetivo do escritório é prestar
serviços personalizados para cada
um dos seus clientes, cuja atuação
é pautada em valores sólidos:
Ética e Transparência: Por meio
de relações claras, os clientes do
escritório participam diretamente
da elaboração de toda estratégia
e são esclarecidos a respeito de
todos os detalhes das demandas;

Inovação: A atuação é pautada
pelo uso das mais recenes e variadas
tecnologias, tais com sistemas
informatizados para gestão interna
de processos, ferramentas de visual
law / legal design, jurimetria, dentre
outros.
Eficiência: Em virtude da experiência
e
da
ampla
capacitação
técnica dos seus profissionais, o
escritório
consegue
responder
com celeridade os pedidos dos
clientes, preservando seus direitos e
interesses.
Proatividade: Buscamos sempre
entregar resultados além das
expectativas geradas pelo contrato,
com o objetivo de fidelizar os nossos
clientes e tutelar os seus interesses
adequadamente.
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Sócios
F u n da d o r e s
VICTOR GANZELLA
Especialista em Direito Constitucional e Eleitoral pela Faculdade de Direito da Universidade
de São Paulo (USP). Bacharel em Direito pela Universidade Anhembi Morumbi.
Possui larga experiência nas áreas do Direito Civil e Administrativo, incluindo
vasta atuação para a resolução de demandas de alta complexidade.
É destaque por sua atuação em todo o território nacional em processos
administrativos tanto na defesa de servidores públicos como de particulares
(pessoas físicas e jurídicas) perante todos os órgãos da Administração Pública,
incluindo os Tribunais de Contas, as Autarquias e Sociedades de Economia Mista.
Também é destaque por sua atuação em âmbito judicial em processos envolvendo
temas como licitações e contratos administrativos, concursos públicos, bem na militância
para o acompanhamento de Inquéritos Civis e realização de Acordos de Leniência. Por
derradeiro e não menos importante merece destaque seu perfil dinâmico e proativo, com
nítida sensibilidade e humanidade para com os problemas e interesses dos seus clientes.

WAGNER GUNDIM
Pós-Doutorado em Direito e Novas Tecnologias pela Mediterranea International Centre for
Human Rights Research, em parceria com a Università Mediterranea di Reggio Calabria Itália (2020-2021), com bolsa integral. Doutor em Filosofia do Direito (PUC/SP). Doutorando
em Direito Constitucional (USP/SP). Mestre em Direito Político e Econômico (Mackenzie/SP).
Professor
Universitário
nas
disciplinas
de
Direito
Constitucional,
Eleitoral, Ciência Política e Teoria do Estado e Direito do Consumidor.
É autor/coautor de mais de 30 livros e artigos acadêmicos.
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Possui larga experiência na atuação em processos judiciais, em todas as
suas fases, e uma atuação que mescla conhecimentos teóricos (advindos
da
academia)
e
práticos,
resultantes
de
sua
atuação
profissional.
Destaca-se ainda a sua larga experiência na tutela de ações estratégicas, com atuação
constante em processos complexos como ações civis públicas, formalização de Termos
de Ajustamento de Conduta (TAC) e outras ações/instrumentos de tutela coletiva em
matérias de natureza administrativa, cível, educacional e consumerista. Foi, durante
muitos anos, o advogado responsável pela carteira de processos estratégicos do
Grupo Kroton S.A, Cruzeiro do Sul Educacional S.A, dentre outras instituições de ensino.
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Á REA S
DE ATUAÇÃO

Direito administrativo
No âmbito administrativo a atuação do
escritório está voltada essencialmente na
análise de regularidade/legalidade dos
atos estatais em suas relações com os
particulares, envolvendo principalmente as
seguintes atuações:
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•
Defesa de pessoas físicas /
jurídicas em ações civis públicas, ações
de improbidade administrativa, ações
populares, mandados de segurança,
habeas data e outras;
•
Acompanhamento e assessoria
em
Licitações,
em
quaisquer
de
suas modalidades, tanto no âmbito
administrativo como no judicial, visando
desconstituir irregularidades praticadas no
certame.
•
Propositura de medidas judiciais
contra órgãos ou agentes administrativos,
objetivando a apuração de irregularidades
praticadas na gestão da coisa pública
e a defesa do patrimônio público e
das liberdades individuais, em especial,
mas não se limitando a mandados de
segurança, ações populares, ações civis
públicas ou de improbidade administrativa,
bem como representações endereçadas
às autoridades competentes para a
fiscalização dos atos da Administração.
•
Atuação perante órgãos de controle
de legalidade da atuação pública, como
os Tribunais de Contas Estaduais e / ou
Municipais, o Ministério Público Estadual
ou mesmo a Controladoria Geral do
Município, apresentando representações,
denúncias ou manifestações relacionadas
à irregularidades identificadas.

Direito digital &
Proteção de dados
O
século
XXI
trouxe
significativas
modificações nas relações interpessoais,
especialmente
nos
relacionamentos
diretos estabelecidos entre as pessoas.
Hoje, o maior centro ou frequência de
encontro entre as pessoas se dá por meio
dos variados mecanismos da internet e /
ou novas tecnologias, principalmente por
meio das redes sociais. Resumidamente, a
atuação do escritório se dará nas seguintes
atividades:
•
Proteção e tutela dos usuários de
redes sociais ou aplicativos que tenham
eventualmente sido vítimas de abusos
cometidos no âmbito da internet, e que
demandem a necessidade de uma
atuação administrativa;
•
Atendimento
personalizado
para Influenciadores Digitais, o que
engloba desde assessoria jurídica para
acompanhamento
de
contratos
a
serem formalizados ou mesmo revisão do
conteúdo de postagens que podem, por
exemplo, trazer riscos à sua imagem ou
potencial prejuízo aos seus seguidores;
•
Serviços de assessoria, consultoria e
atuação administrativa ou judicial em favor
de pessoas jurídicas / empreendedores
que a remoção de conteúdos ou a
responsabilização pela publicação de
conteúdo ofensivo em seu desfavor;
•
Assessoria na implementação de
boas práticas visando adequação da
empresa / negócio aos termos preconizados
pela Lei Geral de Proteção de Dados.
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Á REA S
DE ATUAÇÃO

Direito constitucional
Tendo os seus sócios profunda experiência
no direito constitucional a atuação do
escritório abrange a
•
Elaboração
de
pareceres
e
opiniões legais sobre a constitucionalidade
/ inconstitucionalidade de leis ou atos
normativos;
•
Representação de clientes em
processos e sustentação oral de recursos
perante o Supremo Tribunal Federal;
•
Atuação para o desenvolvimento
de memoriais, audiências com os Ministros,
consultoria e aconselhamento de questões
relacionadas à tal matéria.

Direito empresarial &
Societário
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Visando oferecer completa assistência
a seus clientes no desenvolvimento de
suas atividades empresariais o Gundim
Ganzella Advogados oferece os seguintes
serviços:
•
Elaboração, análise e alteração de
contratos sociais;
•
Incorporação, fusão e cisão de
empresas;
•
Protocolo e registro de atos perante
a JUCESP;
•
Recuperação judicial e falência;
•
Participação em assembleia de
credores;
•
Procedimento de arbitragem.

Direito educacional
Os profissionais do escritório possuem
larga experiência no campo do direito
educacional, tanto para resolução de
questões no âmbito judicial, como também
no campo extrajudicial, envolvendo
discussões atinentes a Instituições de Ensino
Superior e suas relações com discentes,
bem como perante órgãos públicos.
No campo judicial a atuação envolve
(i) em favor das Instituições de ensino: a
atuação em processos de nível estratégico,
assim consideradas ações civis públicas e
processos que representem alto risco para
a instituição; bem como em processos
comuns, o que envolve a elaboração
de defesas, recursos, representação em
audiências e atos processuais;
(ii) em favor dos alunos: a elaboração
de ações de cunho consumerista que
discutam, dentre outros, problemas relativos
à efetivação de matrícula, renovação de
vínculo acadêmico, falha na prestação
de serviços, cancelamento indevido de
matrículas / vínculo, ou aumento abusivo
do valor de mensalidades escolares;
Já no campo extraprocessual, o escritório
atua:
(i) em questões discutidas no âmbito dos
Procon’s ou outros órgãos de proteção e
defesa do consumidor;
(ii) perante o Ministério Público, Estadual
ou Federal, para tratativas acerca
de questões de cunho institucional,
elaboração / revisão de minutas de
Termos de Ajustamento de Conduta,
dentre outros;
(iii) elaboração de pareceres sobre os
mais variados temas envolvendo direito
educacional, consumerista e cível;
(iv) elaboração e revisão de instrumentos
contratuais;
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Direito do consumidor
O escritório possui larga experiência no
direito do consumidor, notadamente
em ações relativas a fato do produto,
fato do serviço, responsabilidade
civil,
publicidade,
indenizações
materiais e morais, tanto na defesa de
consumidores como de fornecedores
de serviços, seja em ações individuais
ou coletivas, comuns ou estratégicas.
Tem-se como foco prioritário a atuação
consultiva para evitar conflitos.
Os principais serviços desempenhados
pelo escritório são:
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•
Elaboração
e
revisão
de
contratos de prestação de serviços ou
venda de bens e serviços
•
Propositura,
defesa
e
acompanhamento
de
ações
judiciais de consumo, na defesa de
consumidores e fornecedores, em
todas as instâncias.
•
Elaboração
de
pareceres
referentes ao direito do consumidor
visando o esclarecimento do conteúdo
de leis, regulamentos e/ou outras leis
em sentido amplo.

Direito civil
O escritório atua ainda no âmbito das
relações interpessoais estabelecidas
entre os particulares, visando a
resolução
de
controvérsias
nas
suas mais variadas áreas, mas
prioritariamente
nas
seguintes:
•
Discussões
decorrentes
de
execução
ou
inexecução
de
Contratos, ou mesmo no campo da
Responsabilidade Civil (por danos
contratuais
ou
extracontratuais);
•
Elaboração
e
análise
de
contratos
em
geral
Responsabilidade
Civil
(Danos
materiais,
morais,
estéticos)
•
Questões envolvendo posse
e propriedade de bens móveis
e imóveis, direito de vizinhança,
condomínio,
contas
em
geral
•
As mais variadas ações no
campo do direito de Família e
Sucessões, o que inclui a elaboração
de ação, defesas ou recursos em
ações de guarda, regulamentação de
visitas e pensão alimentícia, bem como
inventário judicial ou extrajudicial
para disposições de última vontade
ou assessoria / consultoria para
elaboração de Testamentos / Atos de
disposição de última vontade.
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Á REA S
DE ATUAÇÃO

Direito ELEITORAL
O escritório possui forte base no âmbito
do direito eleitoral especialmente
por conta da expertise do seu
sócio fundador Wagner Gundim, o
qual além de possuir qualificação
específica sobre a temática (Mestrado
em Direito Político e Econômico e
cursos complementares sobre direito
eleitoral), que redundou na produção
de livros, artigos e pareceres dedicados
à análise de vários aspectos da
legislação eleitoral, possui também
experiência prática.
As principais atividades desenvolvidas
pelo escritório nessa temática são:
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•
Prestação de consultoria e
assessoria jurídica a partidos políticos,
além de atuação em defesas
administrativas e judiciais;
•
Elaboração
de
pareceres
técnicos a respeito de diversos temas
do direito eleitoral;

Direito TRABALHISTA
A equipe do Gundim Ganzella também
presta assessoria e consultoria tanto
a empresas como aos trabalhadores,
o que lhe permite uma interlocução
importante na busca pelo equilíbrio
das relações de trabalho.
Apenas para exemplificar, essas são
algumas das atuações do escritório:
Na
atuação
em
favor
dos
empregados, a atuação se efetiva em:
•
Reconhecimento de vínculo de
emprego (“registro”);
•
Pagamento
de
rescisão
contratual e verbas daí decorrentes
(salários, décimo terceiro, férias etc);
•
Equiparação salarial e/ou e
equivalência salarial;
•
Desvio ou Acúmulo de função;
Na seara patronal, por sua vez, além
de englobar na atuação preventiva
(assessoria e consultoria), o escritório
atua tanto no âmbito judicial como
extrajudicial.
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RECEBIMENTO
DA DEMANDA

PEDIDO DE
INFORMAÇÕES

ELABORAÇÃO
DA PEÇA

ENVIO DA
MINUTA

PROTOCOLO
DA PEÇA

O cliente aciona o
escritório e encaminha todos os documentos e informações
preliminares
necessárias para entendimento do caso.

Em até 48h após o
recebimento da demanda, o escritório
analisará todas as
informações e documentos necessários para o deslinde
da causa e enviará
e-mail ao cliente.

Recebidas as informações e documentos, o escritório
elaborará a peça
correspondente num
prazo que variará a
depender do termo
final do ato a ser praticado.

Até 3 dias antes do
prazo final para protocolo da demanda,
o Escritório enviará
a minuta ao cliente
para avaliação, críticas e sugestões.

O protocolo será
feito,
em
regra,
sempre com antecedência de 1 dia
para o prazo final.
O protocolo somente será feito com o
aval do cliente.
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Avenida Paulista, 2073, Ed. Conjunto Nacional,
12 andar, sala 1214. São Paulo / SP. CEP: 01311-300.
gundimganzella.com.br
(11) 3288-6974

