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O mercado esportivo é marcado por sua peculiaridade. As diferenças em relação aos demais 

setores se fazem presentes desde a formação da entidade desportiva até a contratação de atle-

tas e o relacionamento com as entidades reguladoras. Com anos de experiência no setor, o 

VGP conta com um time altamente especializado para oferecer a melhor estratégia de negócio, 

atendendo sempre às exigências específicas do mercado desportivo. Nossos serviços incluem:

► Assessoria para estruturações societárias e captação de recursos (públicos ou privados) pa-

ra entidades de formação desportiva (Lei de Incentivo ao Esporte - Lei 11.438/2006);

►Captação de recursos por meio da cobrança de contribuição de mecanismo de solidarieda-

de, training compensation e indenização por formação nacional, conforme dispõe a Lei Pelé e o 

Regulamento sobre o Estatuto e Transferência de Jogadores da FIFA;

►Assessoria para composição de consórcios e gestão de contratos;

►Due dilligence, para averiguação de riscos operacionais nas atividades desportivas de Clubes, 

Agentes e Investidores;

►Assessoria negocial e jurídica para gerenciamento de carreiras, transferências entre clubes - 

nacionais e internacionais - bem como na elaboração de contratos envolvendo direitos econô-

micos e federativos de atletas;

►Elaboração e negociação de contratos específicos do setor como: patrocínio, licenciamento 

de marcas, transmissão de eventos esportivos, contratos de uso e licença de imagem, financia-

mento e investimento;

►Consultoria para marketing esportivo e direitos de propriedade intelectual.

►Elaboração de Estatutos de entidades de prática desportiva e de entidades de administração 

do desporto;

►Atuação administrativa perante entidades, associações e federações esportivas nacionais e 

internacionais em questões disciplinares, dopign e match fixing;

►Oportunidades de incentivo fiscal ao esporte e planejamento tributário; 

►Mediação e Arbitragem;

►Elaboração de Regras de Governança, Ética Coorporativa e Política de Compliance.
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DAYANA DALLABRIDA

Advogada. Pós-graduada em Teoria Geral do Direito pela Academia Brasileira de 

Direito Constitucional. Pós-graduada em Teoria Geral do Direito pela FEMPAR. Pós-

graduada no curso LLM em Direito Empresarial da Fundação Getúlio Vargas - FGV.

bruno.marcondes@vgplaw.com.br

BRUNO FONSECA MARCONDES

Advogado. Mestre em Direito Internacional pela Faculdade de Direito da Universi-

dade de Coimbra (Portugal). Pós-graduado em Direitos Humanos pelo Centro de 

Direitos Humanos da Faculdade de Direito da Universidade de Coimbra (Portugal).

PAULO HENRIQUE GOLAMBIUK

Advogado. Graduado pelo Centro Universitário Autônomo do Brasil (UniBrasil). 

Especialista em direito pela Universidade Positivo (UP).

paulo.golambiuk@vgplaw.com.br

LUIZ FERNANDO CASAGRANDE PEREIRA

Advogado. Mestre e doutor em direito processual civil pela Universidade Federal 

do Paraná (UFPR). Professor de direito de diversas entidades. Autor de livros, 

artigos e palestras na área do direito corporativo. 

luizfernando.pereira@vgplaw.com.br

Sócios responsáveis

Saiba mais sobre a área em

andressa.saizaki@vgplaw.com.br

ANDRESSA SAIZAKI

Advogada. Pós-graduada em Gestão, Planejamento e Contabilidade Tributária 

pela Universidade Positivo (UP) e em Direito Público pela Escola da Magistratura 

Federal do Paraná.
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