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Bernardo Dantas Barcelos
Advogado, 35 anos

E-mail: bernardo@mail.org

Resumo Profissional
Advogado com experiência na área de ensino jurídico, assim como, com formação
acadêmica nacional e internacional. Atuação profissional nas áreas do direito público e
privado.

Formação Acadêmica
2011 - 2012

TILBURG UNIVERSITY Tilburg, Holanda
Mestrado em Direito e Tecnologia (LLM Law and Technology)
-Através do estudo de conteúdos tais como: Proteção da propriedade intelectual,
biotecnologia, privacidade e proteção dos dados, cibercrime, contratos de TI, dentre outros
temas, eu me preparei para operar em um contexto internacional por meio da contínua
aplicação de uma perspectiva global para às questões ligadas às novas tecnologias e o
direito.

2007 - 2008

FACULDADE SÃO GERALDO Cariacica, Espírito Santo, Brasil
Pós-graduação lato sensu em Direito Público
- O curso reuniu conteúdos teóricos, dogmáticos, jurisprudenciais e práticos no campo do
Direito Público, dando-me condições de compreender toda a dinâmica que envolve esta
área.

2003 - 2007

FACULDADES INTEGRADAS DE VITÓRIA – FDV Vitória, Espírito Santo, Brasil
Bacharelado em Direito
- Com intensa participação na vida acadêmica na faculdade, concluí o curso em 2007 e,
posteriormente, fui aprovado no Exame da Ordem em 2008.

2002

FACULDADE NACIONAL – FINAC Vitória, Espírito Santo, Brasil
Acadêmico de Direito
- Concluí os dois primeiros períodos do curso de Direito.

Experiência Profissional
2017 – até o
momento

HUNTT SISTEMAS DE CONVERSAO PARA EVENTO E VAREJO Belo Horizonte, Brasil
Co-fundador e Chief Legal Officer
Sócio e responsável pelo processo de criação de toda estrutura jurídica da startup Huntt,
a qual é voltada para shoppings e eventos, e permite a geração de leads qualificadas para
os lojistas por meio de QR Codes, bem como cashbacks para os usuários da plataforma.
O objetivo é incrementar as vendas e fazer com que o empresário conheça mais
profundamente o seu cliente e que o usuário se divirta durante a captura dos códigos
durante os eventos e aufira dinheiro com a compra de produtos e serviços, assim como,
pela simples visita às lojas. Nesse sentido, me responsabilizo por proteger legalmente a
empresa e garantir que as estratégias da companhia atendam as questões jurídicas no
Brasil e no exterior.

2014 - até
o momento

REDE DOCTUM DE ENSINO, Serra, Espírito Santo, Brasil
Cargo: Professor
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- Atuação como professor universitário na graduação de Direito lecionando nas disciplinas
de Deontologia Jurídica, Teoria geral do Processo, Direito Administrativo II e Tópicos de
Direito Público.
2014 – até o
momento

INSTITUTO BRASILEIRO DE PESQUISAS E ESTUDOS AMBIENTAIS E
COOPERATIVOS, Vitória, Espírito Santo, Brasil
Cargo: Coordenador de Direito e Desenvolvimento tecnológico
- Auxílio ao IBPEAC no que tange ao ponto de convergência entre o meio-ambiente, direito
e a tecnologia.

2014 – 2017

BARCELOS, LARANJA, LUDOVICO E PINA ADVOGADOS ASSOCIADOS
Cargo: Sócio-fundador da BLLP Advogados Associados
Advogado com atuação nas áreas de direito público e tecnológico.

2008 - 2014

POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO Cariacica, Espírito Santo, Brasil
Cargo: Professor
- Disciplina ”Noções de Direito Administrativo” no curso de formação de soldados.

2013 - 2014

INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA DO ESPÍRITO
SANTO Vitória, Espírito Santo, Brasil
Cargo: Bolsista
- Suporte jurídico junto ao Projeto de Reestruturação do Núcleo de Inovação Tecnológica
do Ifes (NIT-Ifes). O trabalho que eu executo se constitui essencialmente na análise e
criação de minutas de contratos na área de inovação tecnológica; orientação quanto ao
registro de patentes, registro de softwares, serviços, incubação e prototipagem; suporte
legal quanto a oferta de serviços tecnológicos; análise e elaboração de contratos,
convênios e serviços para o compartilhamento de laboratórios, equipamentos,
instrumentos, materiais e demais instalações com microempresas e empresas de
pequeno porte em atividades voltadas à inovação tecnológica.

2013

SINDIPÚBLICOS Vitória, Espírito Santo, Brasil
Cargo: Advogado Júnior
- Atendimento jurídico aos filiados nas áreas previdenciária, consumerista, trabalhista,
criminal e administrativa. Participação em audiências judiciais e, em assembléias
relacionadas às categorias ligadas ao sindicato. Administração de prazos legais,
acompanhamento (e peticionamento) de processos administrativos e judiciais, assim
como, consultoria jurídica prestada à diretoria da instituição.

2013 - até o
momento

INSTITUTO BRASILEIRO DE PESQUISAS E ESTUDOS AMBIENTAIS E
COOPERATIVOS Vitória, Espírito Santo, Brasil
Cargo: Coordenador de Desenvolvimento e Direito Tecnológico
- Auxílio no processo de formação do instituto e formulação de cursos, capacitações e
artigos na área de biotecnologia.

2011

BARCELOS ASSESSORIA JURÍDICA EMPRESARIAL Vitória, Espírito Santo, Brasil
Cargo: Advogado
- Realização de defesas técnicas em audiência de diversas instituições financeiras junto
aos Juizados Especiais Cíveis, Varas Cíveis, PROCON e Justiça do Trabalho. Distribuição
de ações, cópia de processos, acompanhamento processual, dentre outras diligências
necessárias à resolução da lide.

2009 – 2010

DETRAN/ES Vitória, Espírito Santo, Brasil
Cargo: Assistente Jurídico
- Assessoria ao Diretor de Habilitação e de Veículos em processos administrativos
licitatórios e demais questões legais. Atuação na Corregedoria relatando e emitindo
pareceres em processos administrativos disciplinares. Implantação (em fase inicial) de
sistema/procedimentos visando a redução de fraudes na retirada de veículos dos pátios
da autarquia.

2009

SEBRAE/ES Vitória, Espírito Santo, Brasil
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Cargo: Trainee
Atuação na área de Políticas Públicas articulando e estabelecendo parcerias com os
Governos Federal, Estadual e Municipal para implementação de políticas públicas
associadas as micro e pequenas empresas. Trabalho realizado com foco no Projeto
Nacional do Empreendedor Individual para formalizar os empreendedores informais.
2004 - 2005

“Work Experience” nos Estados Unidos
Loews Cineplex Entertainment at Universal Studios of Florida Orlando, Florida, EUA
Cargo: Vendedor, atendimento ao consumidor e recepcionista
Holiday Inn at Universal Studios Orlando, Florida, EUA
Cargo: Recepcionista do hotel

Cursos e Conferências
2017

CURSO DE ARBITRAGEM, vitória, Brasil
Curso que será ministrado pela Câmara Brasileira de Mediação e Arbitragem
Empresarial, abordando os métodos Extrajudiciais de Resolução de Conflitos,
Noção e Conceito de Arbitragem, Convenção de Arbitragem, Árbitro e Tribunal
Arbitral, Procedimento Arbitral, Medidas de Urgência, Sentença Arbitral, Fase PósArbitral, Reforma da Lei de Arbitragem. Arbitragem Simulada.

2016

CURSO FORMAÇÃO DE MEDIADORES, Vitória, Brasil
Curso ministrado pela Câmara Brasileira de Mediação e Arbitragem Empresarial que
envolveu os principais aspectos necessários para a formação de um mediador,
trazendo conteúdos relacionados ao processo de negociação, formas de resolução
de disputas, formas de resolução de disputas e, por último, a prática da mediação.

2015

III CONGRESSO JURÍDICO DOCTUM – O ESTADO DE DIREITO
SOCIOAMBIENTAL: CIDADES SUSTENTÁVEIS SOB A PERSPECTIVA
JURÍDICA, Vitória, Brasil
O mote principal do congresso foi pensar, com base no direito ambiental, a realidade
para além das fronteiras das cidades e dos países, visto que as alterações climáticas
já determinam o deslocamento populacional e a ausência de condições mínimas de
sobrevivência.

2014

II CONGRESSO INTERNACIONAL, COM O TEMA SUSTENTABILIDADE E
COOPERATIVISMO – UMA NOVA ORDEM MUNDIAL. Belo Horizonte, Minas
Gerais, Brasil
O evento contou com a participação de representantes de diversos órgãos como o
Banco Central, a Procuradoria Geral da República e o Instituto Mineiro de Gestão
das Águas (Igam), e nomes de destaque no direito ambiental como Paulo Affonso
Leme Machado e Toshio Mukai.
Na oportunidade foram tratados assuntos como o Cadastro Ambiental Rural (Caar)
e suas implicações; o Código Florestal; a política nacional de resíduos sólidos; os
recursos hídricos e a nanotecnologia (tema abordado por mim), que é uma nova
vertente e que, juntamente com a biotecnologia começa a caminhar no Brasil.

2014

CURSO DE GESTÃO AVANÇADA DE INCUBADORAS
Workshop na incubadora Tec Vitória que teve o objetivo de demonstrar os principais
aspectos de gestão relacionados às incubadoras, bem como a avaliação e
identificação mercadológica preliminar de novas tecnologias

2012

5ª CONFERÊNCIA INTERNACIONAL ACERCA DE COMPUTADORES E
PRIVACIDADE DA INFORMAÇÃO Bélgica, Bruxelas
Debates e palestras relacionadas à proteção dos dados em sistemas informáticos.
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2010

CENTRO UNIVERSITÁRIO SENAC/SP Online
Programa de extensão universitária: Direito Digital: Gestão do Risco Eletrônico

2009

EMPRETEC Vitória, Espírito Santo, Brasil
Seminário desenvolvido pelas Nações Unidas visando estimular e desenvolver as
características individuais do empreendedor de forma a propiciar sua
competitividade e permanência no mercado.

2009

FOMENTA/ES Vitória, Espírito Santo, Brasil
Realizado em conjunto pelo SEBRAE/ES e pela SEGER, visando ampliar a
participação das micro e pequenas empresas nas compras públicas brasileiras.

Línguas Estrangeiras
Inglês fluente: TOEFL 94/120
Espanhol: básico
Holandês: básico

Publicações
2015

(Artigo) A questão do meio ambiente e o “marco regulatório” da nanotecnologia
no Brasil: Avanços e desafios in Sustentabilidade - Uma Nova Ordem Mundial Editora D’Plácido
http://issuu.com/editoradplacido/docs/issuu_sustentabilidade_uma_nova_ord

2012

(Artigo) Crime de roubo em um jogo online
Revista Espírito Livre
http://revista.espiritolivre.org/pdf/Revista_EspiritoLivre__039__junho_2012.pdf

2012

(artigo) Herança Digital Quem terá acesso às contas e arquivos contidos na nuvem
em caso de falecimento do usuário?
Revista Espírito Livre
http://revista.espiritolivre.org/pdf/Revista_EspiritoLivre__044_novembro2012.pdf

