
Há mais de 40 anos atuando com ética,
comprometimento e transparência.



A BERGI ADVOCACIA

Prestar um serviço de excelência e adequado às necessidades dos 
Clientes rege nossa atuação. Há mais de 40 anos deixamos nossa 
marca em importantes áreas do Direito, contribuindo para a segu-
rança jurídica e para o crescimento dos nossos Clientes. O reconhe-
cimento nacional de teses tributárias exitosas legitima nosso 
trabalho e tem oportunizado nossa atuação em outras áreas do 
Direito, tais como o Administrativo, Constitucional, Societário, 
Aduaneiro e Imobiliário, dentre outros.

Nossa equipe multidisciplinar se dedica à criação de soluções 
jurídicas que sejam personalizadas, robustas e sustentáveis. 
Acompanhar de perto as atividades dos Clientes nos permite 
trabalhar de maneira ágil e proativa.

Continuamente aprimorando sua formação, nossos advoga-
dos prezam pela transparência no tratamento das questões 
a eles submetidas, unindo experiência profissional e 
inovação, com criatividade e responsabilidade. Tantos anos 
de conquistas nos trouxeram solidez e segurança para 
atuar tanto nos casos mais simples, quanto naqueles mais 
complexos.

Esta é a história da Bergi Advocacia, que vem sendo 
escrita e vivida há mais de 4 décadas com integridade, 
ética e, sobretudo, inspiração no legado do nosso fun-
dador, José Osvaldo Bergi.



· Tributário;

· Aduaneiro;

· Comércio Exterior;

· Constitucional e Administrativo;

· Imobiliário Estratégico;

· Marítimo/Portuário;

ÁREAS DE ATUAÇÃO

· Minerário/Ambiental;

· Óleo e Gás;

· Cível/Recuperação de Créditos;

· Societário;

· Compliance;

· Trabalhista.

  Nossa equipe multidisciplinar se dedica à criação de soluções   
  jurídicas que sejam personalizadas, robustas e sustentáveis. .

 Dessa forma, imprimimos nossa marca em importantes áreas do Direito. 
 O Escritório é reconhecido por sua excelência, comprometimento e   
 atendimento personalizado, figurando reiteradas vezes entre os mais  
 admirados do Brasil.



ADVOGADOS

Para poder atender Clientes sofisticados em demandas 
de grande complexidade, investimos no aprimoramento 
constante de nossos advogados, não apenas no dia a dia 
de trabalho, mas também por meio dos cursos de 
extensão. Além disso, uma parcela significativa dos 
nossos profissionais é pós-graduada pelas melhores 
escolas, nacionais e internacionais, e fez estágios em 
firmas de advocacia de renome internacional.

MULTIDISCIPLINAR E COMPLETO

     Endereço : Rua Prof. Almeida Cousin
   125, Ed. Enseada Trade Center, 19º andar
 Enseada do Suá, Vitória/ES, Brasil

      telefone: +55 27 2123-7688 

   celular: +55 27 99942-8878

 e-mail: bergi@bergi.adv.br

ATENDIMENTO

www.bergi.adv.br

fb.com/bergi

linkedin.com/bergi
instagram.com/bergiadv

MISSÃO

VISÃO

VALORES

Construir soluções jurídicas negociais 
personalizadas, inovadoras e robustas.

Cada vez mais consolidar a posição 
de escritório como referência em 
suas áreas de atuação. 

– Transparência
– Ética
– Foco em resultados
– Inovação


