
O VGP oferece uma análise integral e detalhada dos modelos de negócio e estruturas legais mais apropriados para o setor imobiliário. Entendemos que este segmento possui características 

singulares que demandam uma atuação qualificada. Por isso, contamos com uma equipe interdisciplinar de experiência, com advogados das áreas societária, tributária, trabalhista e cível. 

Estrategicamente, nossa atuação está organizada de acordo com as seguintes áreas:

Estamos preparados para assessorar nossos clientes na tomada de decisão de investi-

mento em ativos imobiliários, no financiamento de empreendimentos e na constituição 

de garantias, tais como hipoteca e alienação fiduciária.

A expertise do VGP compreende:

► Análise e acompanhamento de licenciamentos e registros imobiliários;

► Elaboração de contratos de incorporação, construção e administração de obras;

► Negociação de contratos de incorporação, construção e administração de obras;

► Instituição de condomínio;

► Loteamentos;

► Soluções imobiliárias para projetos de infraestrutura;

► Projetos desenvolvidos através de Parcerias Público-Privadas;

► Emissão de pareceres jurídicos sobre o setor;

► Atividade contenciosa em âmbito cível, tributário e trabalhista.
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Oferecemos todo o suporte desde a formação dos negócios preliminares do empreendi-

mento, como para a elaboração de pré-contratos, memorando de entendimentos, constitui-

ção de sociedades, elaboração de contratos para a aquisição do terreno e due diligence para 

controle de riscos do negócio e da higidez imóvel. Adicionalmente, assessoramos nossos 

clientes em questões como:

► Medidas de retificação de áreas em registro de imóveis;

► Elaboração do memorial de incorporação, inclusive no atendimento da NBR 12.721/2006;

► Acompanhamento dos processos de registro e arquivamento dos atos da incorporação;

► Acompanhamento dos processos de modificação do projeto de execução;

► Instituição e especificação do condomínio;

► Elaboração da minuta da convenção e do regimento interno do condomínio;

► Elaboração de contratos padrões de venda das unidades;

► Constituição do patrimônio de afetação;

► Transmissão do empreendimento;
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► Gestão eficiente e jurídica das responsabilidades e riscos trabalhistas;

► Atividades inerentes e acessórias do empreendimento e sua possibilidade de outsourcing;

► Modificações estruturais dos contratos de trabalho e de terceiros.

Expertise em instrumentos societários e análises tributárias:

► Constituição de Sociedade de Propósito Especifico (SPE);

► Elaboração de Acordos de Acionistas e Acordos de Investimentos entre sócios;

► Elaboração de Contratos de Constituição de Sociedade em Conta de Participação;

► Planejamento tributário das organizações societárias (SPE, SCP) - gerenciamento de risco 

fiscal;

► Análise de opção pela Contribuição Previdenciária sobre Receita Bruta (Desoneração da 

Folha de Pagamento);

► Planejamento e gestão de riscos na contratação de empreiteiros (terceirização, retenções 

de ISS e INSS);

► Patrimônio de Afetação e RET – Regime Especial de Tributação – Planejamento e gestão 

tributária dos incentivos fiscais.

Ética e Compliance para empresas do setor imobiliário

A adoção de uma estratégia de compliance visa ao resguardo de preceitos éticos na atividade 

econômica imobiliária. A implantação de um Código de Conduta deverá transitar não só pe-

las questões comuns na prestação de serviços, no combate à corrupção ou na aquisição de 

insumos, por exemplo, mas também por aquelas específicas da área, como: trabalho infantil, 

trabalho escravo, procedimentos de fiscalização e segurança da obra. A partir da adoção 

dessas práticas de boa governança são implantadas ferramentas de compliance, destacan-

do-se as seguintes:

► Política de Integridade;

► Elaboração de Código Disciplinar para a empresa;

► Protocolo Anticorrupção e Concorrência Desleal;

► Política de Relacionamento com autoridades governamentais, associações e órgãos de 

classe;

► Política de Relacionamento com Fornecedores;

► Procedimento de Compras: envolvendo também gestão de conformidade de fornecedor;

► Procedimento de Controles de Benefícios (Brindes/Presentes/Entretenimento) - Oferta e 

Recebimento;

► Auxílio na gestão de Marketing, Mídia e Publicidade do cliente;

► Canais de Comunicação (Denúncias/SAC/Ouvidoria). 

Conheça os nossos materiais sobre o tema
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