
MANUAL DE

COM O CLIENTE





O VGP Advogados tem investido muito na criação de parâmetros para a execução do trabalho jurídico – 

consultivo e contencioso. O investimento redundou na criação de manuais de procedimentos, 

responsáveis por disciplinar todo o funcionamento do Escritório. Tais procedimentos disciplinam desde 

a secretaria, passando pelo financeiro, controladoria, até o trabalho jurídico – atividade-fim do VGP. A 

ideia central é entregar um serviço de qualidade a todos os clientes. 

Os manuais, em constante aperfeiçoamento, possuem uma série de procedimentos que garantem 

esta execução de qualidade dos serviços prestados aos clientes. Além de apresentar uma disciplina 

interna para todos os profissionais do Escritório, representam, antes de tudo, um compromisso com os 

clientes. Além dos manuais de procedimentos, VGP conta com um Código de Conduta com regras de 

Compliance que alicerçam a atuação do Escritório. O presente Manual de Relacionamento é a 

manifestação expressa do VGP com estes compromissos, apresentando aos clientes todos os seus 

direitos em relação à forma de prestação dos serviços contratados.

INTRODUÇÃO
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AUDIÊNCIAS

> As audiências – e demais atos que demandem a participação de clientes ou testemunhas – 

serão avisadas com a antecedência mínima de 10 dias.

> O cliente receberá, com a antecedência indicada, o dossiê da audiência, com todas as 

informações relevantes (local, horário, escopo da audiência, nomes das testemunhas, temas 

controvertidos etc.).

> Sempre que o caso demandar, haverá reunião prévia para elucidar pontos importantes da 

audiência. 

> Audiências realizadas noutras comarcas serão realizadas prioritariamente pelos próprios 

advogados VGP. Os atos podem ser praticados por advogados correspondentes apenas na 

conveniência de custos do cliente.

ACOMPANHAMENTO 
DOS PROCESSOS -
ENVIO DE RELATÓRIOS

> O cliente tem acesso ao acompanhamento dos processos pela página do VGP 

na internet (www.vgplaw.com.br), com senha e login exclusivos. Estas informa-

ções são enviadas no início do relacionamento e podem também ser solicitadas a 

qualquer tempo.

> VGP garante a privacidade das informações, em um sistema seguro, com acesso 

apenas aos processos vinculados ao contrato de prestação de serviços.

> Todos os processos serão integralmente digitalizados e estarão à disposição 

para consulta online. O Escritório conta um sistema eficiente de Gestão Eletrônica 

de Documentos (GED) e só arquiva a versão física de documentos originais. VGP 

mantém um sistema de protocolo interno de documentos físicos.

> Os andamentos dos processos estão à disposição online para o cliente. As 

informações são alimentadas pelo sistema de controle interno do VGP e, quando 

possível, pelo sistema capture.

> Independentemente do uso do capture, o Escritório possui um programa de 

acompanhamento sistemático dos processos, evitando, na conveniência do 

cliente, longos períodos de ausência de movimentação.

> Os clientes receberão ainda, por e-mail, relatórios de todos os processos 

vinculados ao contrato.

REUNIÕES

> Os clientes podem reivindicar a participação de advogados do Escritório em reuniões 

pertinentes à execução do contrato de honorários.

> A definição do profissional para a participação levará em consideração a especialidade 

envolvida e, sempre que possível, a preferência manifestada pelos clientes.

> Sempre que o conteúdo da reunião apontar a necessidade – o que deve ser a regra –, os 

advogados enviarão aos clientes uma ata simplificada que retrate o que restou combinado, 

atribuindo responsabilidades e prazos para autorizar um follow up eficiente.

> Os advogados estão orientados a não portar telefones celulares durantes as reuniões, 

evitando interrupções inoportunas. 
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CUMPRIMENTO ANTECIPADO 
DOS PRAZOS JUDICIAIS E CONSULTIVOS 
POSSIBILIDADE DE CONFERÊNCIA 
ANTECIPADA DO TRABALHO

> O controle de publicações passa por um sistema de dúplice e 

independente conferência (double check), excluindo completamen-

te a possibilidade de perda de prazos.

> Para dar segurança ao acompanhamento processual os prazos 

legais são cumpridos sempre com antecedência. À exceção de 

hipóteses excepcionais e devidamente justificadas, os prazos legais 

deverão ser antecipados, no mínimo, na seguinte proporção: Prazo 

de 15 dias úteis para 8 dias; 10 dias para 6 dias; 5 dias para 4 dias. 

> As petições podem ficar à disposição dos clientes antes do 

protocolo pelo prazo 24 horas, sempre que o cliente assim indicar. 

Esta possibilidade autoriza que o cliente possa sugerir alterações 

na petição, ressalvada a independência profissional (art. 31, § 1º do 

Estatuto da OAB).

> O Escritório terá o prazo máximo de 15 dias para propor as novas 

ações, contados da entrega do último documento necessário. 

Casos urgentes serão atendidos com a prioridade que a questão 

demandar.

> A atuação consultiva também seguirá a mesma lógica de 

agendamento e cumprimento dos prazos. Se outro prazo não for 

exigido, as respostas do consultivo serão apresentadas em até 5 

dias. Pareceres mais elaborados serão entregues em até 15 dias. 

Os pareceres serão anexados na ficha do cliente e ficarão à 

disposição para posterior consulta pela área do cliente na internet.
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CONFIDENCIALIDADE

> Todos os profissionais integrantes do VGP comprometem-se, por escrito e de forma expressa, a 

guardar irrestrito sigilo em relação às informações vinculadas ao cumprimento do contrato com os 

clientes.

> O VGP mantém um e-mail para o recebimento de sugestões e reclamações acerca de eventuais 

descumprimentos dos compromissos assumidos em contrato e em relação ao conteúdo deste 

Manual (ouvidoria@vgplaw.com.br).

> Os sócios do Escritório pessoalmente apresentarão resposta em relação às reclamações 

enviadas, procurando solucionar prontamente.

> Se a matéria tiver relação com o Código de Conduta do VGP, dúvidas, denúncias e suspeitas 

deverão ser encaminhadas para o canal próprio (compliance@vgplaw.com.br). Tais matérias 

serão tratadas pelo Comitê de Compliance, conforme regras estabelecidas no Código de Conduta.

OUVIDORIA E CANAL DE
                            COMPLIANCE
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> Mesmo em relação aos contratos que não têm pagamentos vinculados às horas trabalhadas, o 

Escritório mantém um time sheet, permitindo que os clientes acompanhem o tempo dedicado aos 

processos e trabalhos do consultivo. Todos os clientes podem exigir a apresentação destes 

relatórios. 

> Para os clientes que têm contrato de honorários por hora, haverá o envio mensal do relatório, 

com todas as informações pertinentes.

> Eventuais questionamentos em relação aos lançamentos de horas serão respondidos em até 

cinco dias pelos departamentos do VGP. As respostas do Escritório serão fundamentadas e 

orientadas pelo manual de lançamentos de horas VGP, que orienta-se pelo compromisso de ser 

justo e escorreito na quantificação do tempo dos serviços jurídicos.

CONTROLE DO TEMPO 
DEDICADO AOS 
SERVIÇOS EXECUTADOS
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NEWSLETTERS, INFORMATIVOS
               

> O Escritório enviará mensalmente, por e-mail, uma newsletter com notícias jurídicas de interesse dos 

clientes, agenda acadêmica dos advogados e artigos jurídicos.

> Trimestralmente, VGP enviará o informativo impresso Argumento, com breves análises jurídicas também 

sobre temas de interesse dos clientes.

> O Escritório mantém páginas atualizadas no Facebook e LinkedIn, com artigos, publicações, agenda de 

eventos e informações jurídicas úteis. O conteúdo veiculado nas mídias sociais é pautado pela discrição e 

sobriedade, em estrito cumprimento do Código de Ética da Ordem dos Advogados do Brasil (OAB).

E MÍDIAS SOCIAIS

PESQUISA DE SATISFAÇÃO 
                         

> Para aprimorar a qualidade da prestação dos serviços profissionais, pelo menos uma vez por ano, os 

clientes serão convidados a responder uma pesquisa de satisfação. 

> Os apontamentos da pesquisa provocam a adoção de melhores práticas pelo Escritório, sempre com o 

objetivo de aperfeiçoar a prestação de serviços. Os dados coletados são analisados pelos sócios do VGP e 

resultam em providências concretas para o atendimento das necessidades dos clientes.
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RETORNO DE LIGAÇÕES E E-MAILS
                                     

> O Escritório mantém um rigoroso sistema de controle de retorno dos telefonemas e e-mails, exigindo 

dos advogados e consultores que, na hipótese de impossibilidade de pronto atendimento, o retorno seja 

realizado prioritariamente no mesmo dia. O retorno de telefonemas e e-mails em tempo adequado é 

um direito do cliente VGP.

HORÁRIO DE ATENDIMENTO
     

>  As sedes do VGP (São Paulo, Brasília e Curitiba) funcionam em dias úteis, entre 9h e 18h. 

> Para garantir o atendimento em feriados e recessos, haverá sempre uma equipe especializada 

disponível em regime de plantão.

CUSTAS E DESPESAS

> O cliente autorizará previamente as viagens necessárias à execução do contrato de honorários, 

avaliando, com o advogado, a necessidade e a pertinência do deslocamento.

> Para realização de despesas com valores superiores a um salário mínimo os clientes serão previamen-

te consultados, ressalvadas as hipóteses de excepcional urgência.

> O cliente receberá mensalmente o relatório de custas judiciais e extrajudiciais, devidamente discrimi-

nado e acompanhado de todos os comprovantes.
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> Com o objetivo de estabelecer uma relação cada vez mais próxima e transparente com seus clientes, o VGP man-

tém em seu site uma área do cliente. Nela é possível consultar, de qualquer lugar, movimentações e documentos 

relativos a processos judiciais, relatórios e histórico de honorários e contratos. Além disso, o sistema online permite 

o agendamento de reuniões com nossos advogados e consultores, entre outras funcionalidades exclusivas.

ÁREA DO CLIENTE 
               E APLICATIVO

> No aplicativo VGP, o cliente pode optar por receber notificações sobre movimentações processuais, avisos de 

audiência, agendar reuniões e acessar o conteúdo das últimas publicações do Escritório. O aplicativo é compatível 

com os principais sistemas operacionais, é gratuito e está disponível para download nas lojas App Store (Apple iOS) 

e Google Play (Android). 

Procure por VGP 
nas lojas de aplicativos
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SIGA O VGP NAS REDES SOCIAIS

CURITIBA > PRSÃO PAULO > SP BRASÍLIA > DF

Rua Mateus Leme, 575 | São Francisco

Palacete Villa Sophia | CEP 80510-192

Rua Olimpíadas, 200 | 2º Andar 

Vila Olímpia | Ed. Aspen | CEP 04551-000

SHS Quadra 06 | Conj. C, Bloco E, Sl. 1201

Asa Sul | Complexo Brasil 21 | CEP 70316-000

Tel. 4007-2221 | 55 (41) 3233.0530

www.vgplaw.com.br
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