


Somos a Petraroli. Um escritório de 

advocacia especializado em Seguros e 

Previdência Privada que, desde 1996, 

atua no consultivo e contencioso, 

entregando soluções sob medida para 

sua empresa ou setor jurídico. 

Formamos um time jovem, que 

enxerga a demanda do mercado de 

forma ampla, propondo em nossos 

serviços apoio e solução às diferentes 

necessidades das seguradoras e 

fundos de pensão.



Somos
especialistas
no que fazemos

Vamos além da gestão do 
processo jurídico:

Auditoria, atualização de reservas, remodelação 

de teses processuais, elaboração de pareceres, 

análise de clausulados, monitoramento de 

projetos de lei, normas, estruturação de 

operações;

1
2
3

4

Aprimoramento de carteiras de produtos;

Terceirização de operações jurídicas;

Treinamento e capacitação de colaboradores e 

consultoria estratégica com mapeamento de 

projetos de lei.







Victor José Petraroli Neto

Sócio Fundador

      victor@petraroli.com.br

Advogado atuante há mais de trinta anos, 

tendo ocupado o cargo de superintendente 

de uma das maiores seguradoras da 

América Latina; Especialista em 

Responsabilidade Civil,Contratos de

Seguro, Resseguro e Direito Bancário.



Ana Rita R. Petraroli Barreto

Sócia Fundadora

anarita@petraroli.com.br

Advogada formada pela Pontifícia Universidade Católica, atuante na área 

securitária, criminal, contratual e de responsabilidade civil; Especialista 

na área securitária pela FGV-SP; Árbitra; Especialista em 

Responsabilidade Civil e Contratos do Código de Defesa do Consumidor 

pela PUC; Especialista em Direito Penal pela PUC-SP; Especialista em 

Direito Digital; Diretora e Catedrática da ANSP - Academia Nacional de 

Seguros e Previdência; Sócia fundadora da empresa conceito 

FraudEnemyGroup®, especializada no combate à fraude em seguros; 

Sócia da IASIU – International Association of Special Investigation Units; 

Diretora e Presidente do Grupo Nacional de Combate à Fraude em 

Seguros do CILA/AIDA – Association; Internationale de Droit de 

Assurance; Presidente da AIDA – Association; Internationale de Droit de 

Assurance 2016/2018; Membro da Microinsurance Network; Destaque 

pela Revista Apólice e Cobertura; Palestrante internacional.



Seguros e Previdência Privada:

nossa essência



Nascemos com a competência dos 

nossos sócios fundadores, que já 

traziam sólida experiência em suas 

carreiras.

Desde então, acumulamos 

conhecimento, buscando inovação em 

soluções de consultivo e contencioso para 

Seguros e Previdência Privada, o que nos 

permitiu criar novas soluções em um 

mercado com uma demanda por 

antecipação a problemas cada vez 

maiores.

A matéria securitária é nossa espinha dorsal



As soluções 
Petraroli



Levamos para dentro das empresas nossa expertise 
adquirida como prestador de serviços externos. Assim, a 
contratante passa a ter dois jurídicos: um interno e um 
externo, os dois trabalhando em sinergia para maximizar 
resultados e para o bom desenvolvimento do negócio.

Sistema de parcerias que oferece soluções consultivas e 
contenciosas, em larga escala de volume ou geográfica, 
voltadas para as áreas de seguros e previdência privada. 

JuEx – Soluções Externas para Jurídicos



Auditoria jurídica

Estruturação de operação (PMO)

Elaboração de respostas à 
auditoria interna ou externa

Atualização de Reserva (PSL)

Atualização de carteira

Remodelação ou padronização de 
teses processuais

Emissão de pareceres em 
áreas específicas

Disponibilização de profissionais 
temporários (“secondment”)

Revisão e criação de clausulados, 
Projeto Metamorfose®

Treinamentos, Projeto Athena®

Monitoramento de projetos de lei, 
normas em consulta pública e 
tendências do mercado, Projeto 
Estratégia Regulatória®

Regulação de sinistro

Acordos preventivos ou operacionais

JuEx – Soluções Externas para Jurídicos

Tais como:



Estratégia Regulatória

Mapeamento de projetos de lei, normas em consulta pública 

e tendências do mercado.

Por meio desse monitoramento, o cliente poderá antecipar-se 

a eventuais dificuldades e oportunidades, preparando-se para 

novos desafios.

Atuando proativamente, é possível sair na frente da 

concorrência: por meio da criação de novos produtos, 

adaptação de coberturas, desenho de novos modelos de 

negócios, desenvolvimento de estratégias de comercialização 

e até a exploração de canais alternativos.



Metamorfose

O Projeto Metamorfose visa aprimorar a carteira de produtos de uma 

seguradora, resseguradora ou entidade de previdência privada.

Com base no estudo sobre as principais reclamações feitas nos canais 

de atendimento, órgãos de defesa do consumidor, processos judiciais 

e administrativos que demonstram as maiores fontes de conflitos com 

seus segurados, a Petraroli propõe soluções como:

- Readequação de coberturas;

- Repaginação de clausulados e materiais correlatos;

- Criação de novos produtos.

Assim, o cliente pode reduzir custos com ações judiciais e defesas 

administrativas, minimizando sua exposição a riscos jurídicos.



Athena

Serviço de atualização e treinamento periódico e constante para advogados ou 
não advogados.

Partindo de uma entrevista inicial com o cliente, os profissionais da Petraroli 

identificam as áreas de interesse e pontos sensíveis da operação, sendo 

estruturado um calendário de encontros nos quais a interação das equipes trará 

os esclarecimentos necessários para o bom desenvolvimento do negócio.

Cada treinamento é personalizado e orientado para as necessidades do cliente, 

com base no seu material de divulgação, clausulados, produtos, coberturas 

oferecidas e, em sendo o caso, o entendimento atualizado dos tribunais acerca do 

assunto.

Os encontros são oportunidades para reciclagem e aprofundamento de 

conhecimento, mas também para integração das áreas da companhia por meio 

da troca de experiências entre os facilitadores e os profissionais das mais 

variadas áreas.



Planus

O Planus é um conjunto de soluções que visam assegurar a gestão 
dos planos de previdência privada em vigor ou a implantação do 
programa de previdência privada, em observância aos princípios 
legais e de governança, aliados às melhores práticas de mercado. 
Veja quem é nosso público alvo:

EAPC – Entidade Aberta de Previdência Complementar
Serviço voltado para Seguradoras/EAPC, empresas que possuem 
Planos Corporativos PGBL e VGBL ou desejam implantar o programa 
de previdência no seu pacote de benefícios.

EFPC – Entidade Fechada de Previdência Complementar
Serviço voltado para Entidades Próprias, Fundos Multipatrocinados, 
Patrocinadores e Instituidores de Planos de Benefícios e empresas 
que desejam implantar o programa de previdência no seu pacote de 
benefícios.



Nossas Credenciais



Organismos acreditadores
INMETRO - nacional
IAF - internacional

Estamos certificados pela ABNT
ISO9001:2015



Nossos Sócios



Ana Paula Venna

Contencioso Estratégico
ana.venna@petraroli.com.br

Experiência no desenvolvimento de atividades jurídicas, 

corporativas, regulação de sinistro, fusões e aquisições 

e consultoria, adquirida no exercício da advocacia em 

empresas Seguradoras de grande porte e em 

escritórios de advocacia; Especialização em Direito 

Securitário e Responsabilidade Civil, detendo vasto 

conhecimento técnico e jurídico, adquirido no exercício 

de atividades no Departamento Jurídico e de Sinistro de 

Seguradoras atuantes no mercado nacional e 

internacional e escritórios de advocacia especializados 

na matéria; Desenvolvimento de atividades de 

regulação de sinistro, análise de contratos, gestão 

estratégica, alinhando os objetivos da empresa com as 

atuações dos órgãos de fiscalização, especialmente a 

Superintendência de Seguros Privados –SUSEP e 

judiciais;



Bárbara Datysgeld de Lima

Contencioso PROCON
barbara.datysgeld@petraroli.com.br

Graduada em Direito pela Universidade 

Paulista - UNIP e Pós-graduada em 

Direito Civil e Processual Civil pela 

Universidade Cândido Mendes - UCAM. 

Experiência nas áreas de seguro e 

previdência privada, com foco especial 

em ofícios e recursos administrativos 

do órgão de defesa do consumidor - 

PROCON.



Carla Cristina Pedroso Salgado 

Compliance Interno e Consultivo
carla.salgado@petraroli.com.br

Advogada formada e pós-graduada em Direito Civil 

e em Processo Civil, pela UNIFIEO. Liderança pela 

Fundação Getúlio Vargas (GVPec). Representante 

da Direção no Sistema de Gestão da Qualidade, 

Auditora Interna, Analista de Riscos – 

ISO9001:2015. Atuação na coordenação jurídica de 

instituições financeiras, como Unibanco, Itaú e Itaú 

Unibanco, e em escritório de advocacia voltado ao 

mercado de seguros, com destaque, também, para 

a advocacia consultiva, contenciosa e para o reporte 

de informações à área de compliance.



Elisângela Affonso Ferreira 

Contencioso Seguro de Danos
elisangela.affonso@petraroli.com.br

Advogada graduada pela Universidade Cidade de 

São Paulo – UNICID, com especialização em 

Contratos Empresariais e de Consumo – EPD e pós 

graduada em Direito Tributário pela Escola Paulista 

de Direito. Experiência na área de redes 

corporativas, exercendo a função de coordenação 

jurídica e gestão de pessoas na Instituição 

Financeira Unibanco. Atuante em Direito Securitário 

desde 2012.



Érika Castro Roveretti 

Contencioso Seguro de Pessoas
erika.rovereti@petraroli.com.br

Advogada, graduada em Direito pela Universidade 

Presbiteriana Mackenzie e Pós-graduada em Direito 

Civil pela Pontifícia Universidade Católica de Minas 

Gerais. Consolidada experiência no ramo 

securitário, atuante nas áreas de Responsabilidade 

Civil, seguro garantia, seguro de automóvel, seguro 

de vida e previdência privada, com destaque para 

sua passagem pela Nobre Seguradora do Brasil e 

Cia Mutual de Seguros. Atualmente coordena 

carteira de seguro de vida e previdência privada de 

duas grandes Seguradoras.



Advogada com atuação no contencioso cível na área 

de Direito Securitário, para empresas seguradoras 

nacionais e internacionais. Acompanhamento 

processual completo, defesa judicial e extrajudicial. 

Gerenciamento de acordos. Análise de contratos, 

negociações, pareceres e acompanhamento de 

auditorias; pós-graduada em Direito Processual Civil 

pela PUC-SP.

Fabiana Martins Ferreira Dias 

Contencioso Seguro de Pessoas
fabiana.martins@petraroli.com.br



Fernanda Gago Machado Salgueiro

Contencioso de Danos
fernanda.salgueiro@petraroli.com.br

Advogada com MBA em Gestão de Pessoas pela 

FGV – Fundação Getúlio Vargas, pós-graduação 

Lato Sensu em Direito Processual Civil pela 

Pontifícia Universidade Católica de São Paulo e 

curso de extensão pela GVLAW – Fundação Getúlio 

Vargas – Teoria Geral da Responsabilidade Civil. 

Atuante no ramo securitário desde 2008, com 

experiência na gestão da carteira, coordenação de 

equipes do Ramo de Auto e Responsabilidade Civil e 

visão estratégica de acordo com o objetivo do 

cliente.



Luane de Souza Prado Fernandes

Consultivo de Seguro de Danos e Grandes Riscos

luane.fernandes@petraroli.com.br

Advogada com MBA em Gestão de Negócios pelo 

Ibmec, especialização Business Management pela 

The University of Akron, CBA em Gestão de 

Projetos pelo Institute of Performance and 

Leadership, especializada em Gestão de Riscos e 

Compliance pela FIA Business School, pós-graduada 

em Direito Constitucional pela Universidade 

Presbiteriana Mackenzie e em Direito Penal e 

Processual Penal pela Universidade Católica Dom 

Bosco. Atuante em seguros desde 2001, com larga 

experiência nacional e internacional em 

gerenciamento das áreas de sinistros, jurídico e 

operações de sinistro, com destaque para sua 

participação nas seguintes empresas: Unibanco 

AIG, MAPFRE, AIG e Safra.



Luciana Aparecida Madaleno

Contencioso de Danos
luciana.madaleno@petraroli.com.br

Advogada com MBA em Gestão de Negócios da 

Fundação Getúlio Vargas – FGV, pós graduada em 

Direito Tributário da Fundação Getúlio Vargas – 

FGVlaw, e Pós-Graduação em Direito Processual 

Civil – PUC São Paulo.Com ampla experiência em 

jurídico contencioso e consultivo, tendo trabalhado 

mais de 19 anos no Itaú Unibanco S.A. em áreas 

como Jurídico, Ouvidoria e Qualidade de 

Atendimento a Órgãos de Defesa do Consumidor.



Moara Ojidos

Consultivo Previdência Privada e Seguro de Pessoas
moara.ojidos@petraroli.com.br

Advogada graduada pela Faculdades  Metropolitanas 

Unidas – FMU, especialista em Previdência Privada 

Aspectos Gerais pela EDESP FGV - Escola de Direito de 

São Paulo da Fundação Getúlio Vargas e em 

Gerenciamento e Desenvolvimento de Produtos e 

Serviços pela FGV GVpec - Fundação Getúlio Vargas – 

Programa de Educação Continuada.

 

Atuante no ramo de Previdência Complementar desde 

1999, com vasta experiência na gestão e execução de 

projetos jurídicos de alta complexidade para Entidades 

Aberta e Fechada de Previdência privadas, com destaque 

para sua participação nas seguintes empresas: Porto 

Seguro Vida e Previdência, MAPFRE Seguros, Mercer 

Consulting e escritórios de advocacia.



Paulo Fernando Petraroli

Administrativo e Financeiro 
paulo@petraroli.com.br

Sócio-Diretor Financeiro e Administrativo, Advogado 

formado pela Universidade Paulista (UNIP) com MBA 

na fundação Getúlio Vargas (FGV), especializado em 

administração legal voltada para escritório de 

Advocacia. Possui vasta experiência nos processos e 

controles internos do escritório, na gestão pessoas e 

em atividades financeiras.



Renata Breve Migliari

Contencioso Pessoas Coletivo e Individual 
renata.migliari@petraroli.com.br

Advogada graduada pela Universidade Estadual de 

Ponta Grossa e pós graduada em Direito Processual 

Civil pela Pontifica Universidade Católica de São 

Paulo (PUC- COGEAE). Atuação efetiva na área de 

seguros desde 2007 e coordenação da carteira de 

processos na área de seguro de vida e previdência 

privada; foco em liderança de equipe e atingimento 

de metas estabelecidas pelos clientes. Realização de 

estudos voltados à resolução de casos, elaboração e 

revisão de peças. Atuação contenciosa.



Advogada especializada em Direito Securitário, 

contencioso cível, no âmbito do Sistema Financeiro 

da Habitação, desde 2013, com experiência na 

gestão da carteira, coordenação de equipes, 

implementação e gestão de filiais, trabalhos de 

campo, investigação de indícios de fraude em 

perícias e em execuções judiciais, atuação perante 

a CEF nos ressarcimentos às Seguradoras, bem 

como, atuação em Diretoria Jurídica do mercado 

segurador.

Sara Otranto Abrantes

Contencioso SFH
sara.abrantes@petraroli.com.br



Thaís Thiana Arcaro Amarante

Acordo
thais.amarante@petraroli.com.br

Advogada com Especialização em Civil e Processo 

Civil pela Universidade FIEO de Osasco; Mediadora 

e Conciliadora de conflitos com especialização pela 

Escola Superior de Advocacia. Atuante em seguros 

desde 2005, com larga experiência em negociação 

buscando economia nos processos; Gerenciamento 

da carteira com foco em análise de risco com 

probabilidade de perda ou ganho para redução de 

passivo; Operacional de negociação dando 

treinamento para as equipes visando aperfeiçoar a 

conciliação e condução dos argumentos.



BARUERI
Alameda Rio Negro, 585 – 5º andar | 52
Edifício Padauiri Alphaville, Barueri, SP
CEP 06454-000

RIO DE JANEIRO
Rua Assembléia, 10, 27º andar, 2717
Centro, Rio de Janeiro, RJ
CEP 20011-000

SÃO PAULO
Avenida São Luiz, nº 50 – 17º andar
Edifício Itália, República – São Paulo, SP
CEP 01046-920

petraroli.com.br
+55 11 3556.0000 
petraroli@petraroli.com.br


