


O Escritório Vernalha Guimarães & Pereira Advogados (VGP), fundado no ano de 2000, é reconhecido 

atualmente como um dos escritórios de advocacia abrangentes mais admirados do país pelas grandes 

empresas (Chambers Latin America, Leaders League e Análise Advocacia 500). Voltado para a advocacia 

corporativa, com uma estrutura composta por departamentos especializados nas diversas áreas do direito 

corporativo, o VGP conta com uma equipe de advogados e consultores altamente especializada e capacitada, 

com a missão de oferecer um atendimento ágil, seguro e eficiente para clientes nacionais e internacionais.

Está sediado em São Paulo (SP), Brasília (DF) e Curitiba (PR), mantendo escritórios conveniados em todo o 

país e no exterior.
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Cada departamento possui subdivisões, voltadas ao atendimento consultivo e contencioso.

- Infraestrutura, Concessões e Parcerias Público-Privadas (PPPs)

- Licitações e Contratos Administrativos

- Regulatório e Telecomunicações

- Terceiro setor

- Sanções administrativas 

- Gestão de contratos públicos

► DIREITO ADMINISTRATIVO

- Arbitragem e contencioso empresarial

- Propriedade intelectual

- Relações de consumo

- Imobiliário

- Responsabilidade civil

- Recuperação de empresas e Falência

► CÍVEL CORPORATIVO

- Societário

- Contratos Empresariais

- Fusões e Aquisições (M&A)

- Incorporação e Construção

- Relações Internacionais

► CONTRATOS E ESTRUTURAÇÃO DE NEGÓCIOS

- Governança trabalhista

- Consultoria na gestão de riscos e passivo trabalhista

- Contencioso trabalhista

► TRABALHISTA

- Assessoria para administração de carteiras ICVM 558

- Fundos de Investimento ICVM 555 e fundos estruturados

- Títulos e Valores Mobiliários

► MERCADO DE CAPITAIS

- Diagnóstico do risco tributário

- Recuperação de créditos tributários

- Planejamento tributário

- Contencioso tributário

► TRIBUTÁRIO



- Diagnóstico de riscos

- Estruturação de programa de integridade

- Contencioso anticorrupção e improbidade

- Consultoria e medidas preventivas

- Contencioso empresarial penal

- Compliance criminal

► COMPLIANCE E ANTICORRUPÇÃO ► PENAL EMPRESARIAL

- Consultoria e contencioso em Direito de Família

- Sucessão Familiar

- Family Offices Law (FOL)

► FAMÍLIA E SUCESSÕES

- Assessoria jurídica para empresas de arte, moda e entretenimento

- Contratos de cessão, uso e exploração de imagem de personalidade

- Direitos autorais e propriedade intelectual

- Licitações, convênios e contratos públicos

- Elaboração e negociação de contratos

- Atuação perante agências reguladoras

- Consultivo e contencioso

► MÍDIA E ENTRETENIMENTO

► MARÍTIMO, PORTUÁRIO E ADUANEIRO

- Regulatório (ANS e ANVISA)

- Contencioso Médico

- Gerenciamento de risco jurídico médico-hospitalar

- Seguros e planos de saúde

► HEALTHCARE

- Atuação perante entidades, associações e federações esportivas

- Elaboração e negociação de contratos

- Assessoria para gerenciamento de carreiras e transferências entre clubes

► DIREITO DESPORTIVO

- Consultivo e contencioso em direito eleitoral e político

- Assessoria jurídica para políticos, partidos políticos, 

fomentadores da política e entidades democráticas

- Atuação em campanhas eleitorais

► DIREITO ELEITORAL E POLÍTICO 



BUSCANDO 
SOLUÇÕES
INTEGRADAS

VGP OFERECE SOLUÇÕES NASCIDAS DE 

, ALINHADAS COM ANÁLISES MULTIDISCIPLINARES

AS COMPLEXIDADES DO MUNDO EMPRESARIAL MODERNO

As soluções integradas concebidas pelo VGP partem da concep-

ção de que os problemas práticos a serem atendidos pela advoca-

cia moderna têm implicações em diversos campos jurídicos. Um 

negócio de incorporação imobiliária, por exemplo, tem implica-

ções para o Direito Societário, para o Direito Tributário, para o 

Direito Administrativo, para o Direito Civil e assim por diante. Assim 

se passa com os casos jurídicos em geral.

Um atendimento eficiente e responsável será aquele que conseguir 

oferecer aos clientes análises jurídicas que considerem todas estas 

implicações, obtendo-se uma solução harmonizada com os vários 

ângulos jurídicos do problema. 

Essa é a filosofia do VGP: oferecer soluções nascidas de análises 

multidisciplinares, alinhadas com as complexidades do mundo empre-

sarial moderno.



ESPECIALIZAÇÃO: NÃO BASTA 

RESPONSABILIDADE E 
EFICIÊNCIA NO ATENDIMENTO

A conquista de soluções integradas e de análises multidisciplina-

res exige uma estrutura constituída de centros de especialização. 

Foi perseguindo a alta especialização que o VGP estruturou depar-

tamentos temáticos constituídos por advogados e consultores 

experimentados e titulados exclusivamente em suas áreas de 

especialização. Isso permite que os problemas jurídicos sejam 

analisados por profissionais com alta titulação e larga experiência 

prática em cada uma das áreas de especialização do VGP.

O VGP possui uma sofisticada estrutura de gestão interna de processos jurídicos e de atendimento ao cliente. 

A criação de uma robusta infraestrutura de TI, o desenvolvimento de sistemas eletrônicos de gerenciamento 

de casos, aliada à implementação de rotinas e procedimentos rígidos de controle na qualidade da prestação 

(com a instituição de controladorias internas), garantem um atendimento altamente responsável aos clien-

tes. Atualmente, o VGP segue as melhores práticas internacionais para a prestação de serviços jurídicos, 

aliando conhecimento jurídico especializado a modernas técnicas de gestão e controle.

SER ABRANGENTE, TEM DE 
ESPECIALIZADO



Após um longo e importante processo de restauro e de recuperação de suas vertentes históricas e arquitetônicas, o Palacete Villa Sophia foi renovado e prepa-

rado para sediar o VGP, onde funciona toda a sua estrutura de controladoria e de atendimento e prestação de serviços jurídicos. É na sede VS que interagem 

com os clientes advogados, consultores, trainees, paralegais e colaboradores técnicos do VGP, integrados numa atmosfera carregada de arte e história.

Em Curitiba (PR), o VGP está sediado no histórico Palacete Villa Sophia (1895), uma 

das únicas construções de origem sueca, com estilo eclético ainda existentes no Brasil. 

ESCRITÓRIO CURITIBA/PR 
O PALACETE VILLA SOPHIA



ESCRITÓRIO BRASÍLIA/DF

ESCRITÓRIO SÃO PAULO/SP

Em Brasília/DF, o VGP mantém um escritório administrativo para o atendimento jurídico especia-

lizado junto aos tribunais superiores e às principais agências reguladoras e executivas, instâncias de 

controle e empresas estatais federais. A criação da sede VGP/DF originou-se da necessidade de o 

VGP ter representação na capital do país, aproximando-se do funcionamento de todas as institu-

ições que interferem na vida das empresas e das pessoas.

O VGP Brasília funciona no Edifício Complexo Brasil 21, um Business Center que se destaca em meio 

às demais áreas executivas de Brasília.

O VGP também possui também em São Paulo/SP, voltado ao atendimento de clientes e à prestação 

de serviços jurídicos especializados em áreas estratégicas, como infraestrutura, licitações, conces-

sões e PPPs, estruturação de negócios, consultoria societária e tributária e contencioso corporativo. 

Com a instalação do VGP na maior cidade do país, completa-se uma estrutura de atendimento 

baseada no VGP/PR, com hubs de atendimento e prestação de serviços especializados em VGP/DF e 

VGP/SP.



FORMANDO TALENTOS
O PROGRAMA DE TRAINEE JURÍDICO

Buscando a formação de talentos para a advocacia especializada, o VGP estruturou um programa de trainee 

caracteristicamente comprometido com a identificação de futuros talentosos advogados e legal advisors. A 

partir de um processo seletivo bastante exigente e minucioso, o programa constitui-se de uma fase de job rota-

tion e outra de knowledge. 

Na primeira etapa, os trainees passam por diversos departamentos do Escritório, incluindo a área de administra-

ção-legal. O job rotation, próprio dos programas de trainee, tem por objetivo formar advogados completos, com 

noções de gestão legal. Além disso, os trainees podem identificar as áreas de maior afinidade. O programa tem 

avaliações periódicas, também coordenadas por entidade externa e especializada. Já na segunda etapa, know-

ledge, os trainees terão suas atividades vinculadas a um único departamento de especialização, quando poderão 

aperfeiçoar suas práticas em áreas jurídicas do direito corporativo.



PROGRAMA DE COMPLIANCE

VGP instituiu um moderno e eficiente programa de compliance. A concepção de regras de compliance deve estar alicerçada, antes de tudo, em 

um prévio compromisso com o atuar de forma ética. E pode parecer óbvio que atuar orientado pela ética não exige regras expressas; trata-se 

apenas de uma postura. Regras de compliance não mudam as pessoas, enfim. No entanto, VGP cresceu muito nos últimos anos e continua a 

crescer de forma consistente. Este crescimento, alicerçado em expressivo número de advogados e colaboradores, exige que o padrão de com-

portamento ético esteja alinhado. É por esta razão que o VGP decidiu instituir e executar seu próprio programa de compliance.

O CLIENTE VGP TEM A ABSOLUTA TRANQUILIDADE EM RELAÇÃO 

À  DE TODOS OS ADVOGADOS E COLABORADORES DO ESCRITÓRIOATUAÇÃO ÉTICA



PUBLICAÇÕES

LIVROS

ACADEMIA A SERVIÇO DA ADVOCACIA

A qualidade dos serviços jurídicos oferecidos pelo VGP 

tem como suporte a dedicação do seu grupo jurídico ao 

estudo do direito. Sem deixar de reconhecer a distância 

entre a teoria e a prática, o VGP realiza uma intensa 

atividade acadêmica, a qual tem por base, inclusive, as 

experiências vividas na representação dos interesses 

dos seus clientes. Em 2010, quando complementou 10 

anos, o VGP lançou o livro comemorativo denominado 

Direito Empresarial: temas atuais; uma coletânea de 

artigos produzida pelos quinze advogados que, à época, 

compunham o escritório. 

Em 2015, o VGP lançou seu segundo trabalho acadêmi-

co: Direito Corporativo: atualidades e tendências. A 

segunda coletânea contém 24 artigos jurídicos escritos 

pelos advogados VGP e 53 pílulas jurídicas (notas rápi-

das sobre questões jurídicas relevantes para o dia a dia 

dos nossos clientes). Para além dos livros acadêmicos, 

o VGP oferece aos seus clientes uma série de manuais 

orientativos, denominados Guias Jurídicos, que norte-

iam as atividades diárias dos clientes. Esses periódicos, 

dentre outras obras e artigos individuais do grupo de 

advogados integrantes do Escritório, revela a importân-

cia que o VGP dá ao desenvolvimento intelectual de 

seus colaboradores, cujo resultado está a serviço dos 

clientes.

GUIAS JURÍDICOS



INFORMATIVOS



MANUAL DE RELACIONAMENTO
COM O CLIENTE

EVENTOS E TREINAMENTOS 
IN COMPANY

O Escritório tem investido muito na criação de parâmetros para a execução do trabalho jurídico - consultivo e contencioso. 

A ideia central é entregar um serviço de qualidade a todos os clientes, sempre nos prazos combinados. O manual de relacio-

namento com o cliente, em constante aperfeiçoamento, é instrumento de garantia desta qualidade.

O Manual revela aos clientes os procedimentos de administração do escritório, desde a secretaria, passando pela tesoura-

ria, controladoria, até o trabalho jurídico - atividade-fim do VGP. Com o manual o cliente recebe as informações necessárias 

para ter o melhor atendimento possível e, ao mesmo tempo, recebe a garantia de um atendimento de excelência.

O VGP possui um programa de eventos voltados à necessidade de seus clientes, oferecendo uma série de cursos e palestras, que tratam dos temas atuais e que 

auxiliam os clientes no dia a dia de suas atividades. As apresentações são feitas pelo grupo de especialistas do VGP. Além dos eventos abrangentes, há também o 

VGP in company; são treinamentos oferecidos pelo VGP, customizados às necessidades dos clientes. O objetivo do VGP in company é capacitar o grupo de colabo-

radores dos clientes, servindo de importante ferramenta para o aprimoramento das atividades das empresas e para redução de riscos.



PESQUISA DE 
SATISFAÇÃO

ACESSO AO ACERVO
BIBLIOGRÁFICO

A satisfação do cliente, nos múltiplos aspectos, é o principal compromisso a orientar a atuação VGP; 

satisfação que deve ser conquistada diariamente, com um trabalho sério e eficiente. Para aferir de 

forma objetiva e sistemática a avaliação dos serviços oferecidos, VGP realiza uma pesquisa de satis-

fação anual com os clientes. Os departamentos jurídicos e administrativos são avaliados por méto-

dos eficientes e transparentes. 

O resultado é sempre uma diretriz importante para orientar ações para a melhoria constante dos 

serviços prestados pelo Escritório.

VGP possui uma biblioteca jurídica com cinco mil títulos, de todas as áreas de atuação do Escritório. 

Trata-se do resultado de um investimento permanente na criação de um acervo que pudesse dar 

suporte a uma pesquisa jurídica exaustiva e sempre atualizada. É fundamental aos clientes que os 

advogados tenham acesso a uma bibliografia jurídica adequada. Além do acervo físico, VGP possui 

também uma biblioteca digital, com acesso às revistas jurídicas mais importantes do mundo. A 

formação e o aperfeiçoamento intelectual dos advogados e estagiários são obsessões do VGP.

Para compartilhar este acervo, VGP criou um link de pesquisa pelo site do Escritório e um sistema de 

empréstimo de livros e revistas que está disponível online. A ideia é dividir este acervo. As obras ficam 

à disposição de todos os interessados no estudo de todos os temas jurídicos.



Tel.: 4007-2221

www.vgplaw.com.br

Siga o VGP Advogados nas redes sociais:

CURITIBA > PRSÃO PAULO > SP

Rua Mateus Leme, 575 | São Francisco

Palacete Villa Sophia | CEP 80510-192

Telefone: +55 (41) 3233-0530

Rua Olimpíadas, 200 | 2º Andar | Vila Olímpia

Edifício Aspen | CEP 04551-000

Telefone: +55 (11) 4890-0360

BRASÍLIA > DF

SHS Q. 6 | Conj. C - Bloco E | Sl. 1201 | Asa Sul

Complexo Brasil 21 | CEP 70316-000

Telefone: +55 (61) 3246-3760
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