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Na complexa e competitiva economia atual, controvérsias são praticamente 
inevitáveis, mas litígios podem ser evitados.

Em um cenário econômico cada vez mais 
globalizado e complexo, as empresas 
enfrentam inúmeros desafios para desen-
volver seus negócios. No âmbito jurídico, 
esses desafios se tornam ainda maiores 
diante da sofisticação das controvérsias, do 
vulto financeiro dos litígios e do tempo 
necessário para solucioná-los.

Diferentemente do que acontecia no
passado, hoje não é suficiente que os 
escritórios de advocacia estejam apenas 
preparados para representar seus clientes 
em juízo. É indispensável que conheçam as 
necessidades comerciais de seus clientes, o 
mercado ou indústria em que atuam e, 
obviamente, as implicações que os litígios 
trazem para seus negócios. Além disso, é 
necessário que tenham em mente que, 
muitas vezes, a melhor solução para uma 
controvérsia não está na via judicial. 

Trench Rossi Watanabe atua em cooperação com o escritório internacional Baker McKenzie, presente 
em mais de 40 países.

EXPERIÊNCIA E CONHECIMENTO
AO SEU LADO

Trench Rossi Watanabe possui 60 anos de 
experiência auxiliando seus clientes a 
solucionar controvérsias de maneira eficiente.
Nossos advogados são qualificados para 
analisar problemas sob diferentes ângulos e 
propor soluções práticas e condizentes com 
as necessidades específicas de cada cliente.
A permanente interação entre a área 
contenciosa e as demais áreas de prática do 
escritório, como direito ambiental, consumidor, 
societário, propriedade intelectual e fusões e 
aquisições, proporciona uma atuação 
altamente especializada.

Nossos advogados atuam também em 
caráter transacional, valendo-se de sua 
experiência contenciosa para auxiliar outras 
áreas em negociações de contratos, 
aquisições de empresas, investigações de 
compliance e outras operações complexas, 
com o objetivo de prevenir litígios.



Definição de estratégia e representação do cliente 
na fase pré-contenciosa, de modo a avaliar as 
alternativas existentes e encontrar a solução mais 
eficiente para a controvérsia
Elaboração de pareceres sobre temas jurídicos 
que possam ser objeto de futuros litígios
Negociação de acordos na fase pré-contenciosa

Trench Rossi Watanabe foi reconhecido como um dos principais 
escritórios de advocacia na área de Contencioso Cível no Brasil nas 
últimas oito edições. Na rodada de pesquisa de 2019, a equipe de 
Contencioso e Arbitragem foi descrita pelo Chambers como "voltada 
ao atendimento de grandes empresas, tendo como objetivo lidar 
com processos de arbitragem nacionais e internacionais e casos de 
litígio. Experiência particular em casos de consumidor, corporações e 
infraestrutura, bem como questões ambientais. Força complementar 
assessorando clientes em estratégias de contencioso preventivo". 
Head da prática, Marcio de Souza Polto foi apontado por especialis-
tas por ter " mentalidade estratégica e grande capacidade de 
fornecer informações claras aos clientes."

Já o líder de Arbitragem, Joaquim Muniz, foi reconhecido por ter "alto 
nível de conhecimento e experiência em disputas relacionadas a 
infraestrutura" por pares do mercado,  além de ser descrito por 
clientes como "prático e capaz de resolver questões complexas de 
maneira fácil de entender".  Joaquim também exerce o cargo de 
coordenador do Comitê de Arbitragem do Rio de Janeiro. 

Na edição 2018, Trench Rossi Watanabe teve 24 advogados 
admirados nas 19 especialidades da publicação. O grupo de 
Contencioso Cível também foi citado entre as áreas pesqui-
sadas pela publicação. 

A publicação recomendou Trench Rossi Watanabe na edição 
2019, destacando a qualidade e o expertise de seus 
advogados na área de Contencioso no Brasil, com menções 
aos sócios Marcio Polto, Andrea Brick e Giuliana Schunck. Na 
parte de Arbitragem, a publicação menciona Joaquim Muniz 
por sua reputação em crescimento.

Os sócios Marcio de Souza Polto e Andrea Brick, além da 
associada Giovana Comiran, foram reconhecidos como 
renomados profissionais privados de Contencioso Cível no 
Brasil, eleitos por líderes corporativos da região, na edição 
2018.

PRÊMIOS E RECONHECIMENTOS

CHAMBERS LATIN AMERICA ANÁLISE ADVOCACIA 500

LATIN LAWYER 250

LACCA APPROVED

Os clientes ouvidos pela edição 2018 da publicação 
descreveram o grupo de Contencioso Cível como "eficaz, 
criativo, ético e trabalhador" e se disseram  "muito satisfeitos 
com o custo-benefício do serviço prestado". A premiação 
destacou a liderança do sócio Marcio de Souza Polto e 
reconheceu o trabalho dos sócios Andrea Brick e Ricardo 
Quass Duarte. Já o sócio Joaquim Muniz foi reconhecido por 
sua liderança em Arbitragem. 

LEGAL 500

COMO PODEMOS AJUDAR
Análise estratégica do caso

Recomendação e implementação de métodos 
alternativos para solução de conflitos, como 
mediação, negociação estruturada e conciliação

Resolução alternativa de conflitos

Representação em qualquer tipo de litígio e em 
todas as instâncias judiciais
Sustentação oral nos tribunais
Elaboração de pareceres para instruir ações 
judiciais

Representação judicial

Realização de treinamentos internos para 
capacitar clientes a lidar com determinadas 
questões jurídicas
Organização de seminários e mesas-redondas 
sobre temas jurídicos de interesse dos clientes.

Seminários e treinamentos

Representação em arbitragens no Brasil e exterior
Representação e consultoria em arbitragem

Suporte a outras áreas de prática do Escritório
Prática transacional
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