
GESTÃO ESTRATÉGICA
DE CONTENCIOSO





Para atender às diferentes necessidades de seus clientes, o VGP Advogados oferece diversas modalidades de ferra-

mentas que garantem uma atuação contenciosa eficiente, seja na gestão de carteiras de processos homogêneos, 

seja na condução de casos de alta complexidade. Estas ferramentas são escolhidas e customizadas de acordo com o 

interesse e a necessidade de cada cliente, e são disponibilizadas em quatro módulos distintos:

GESTÃO 
INTELIGENTE 
DE CARTEIRA

JURIMETRIA
E ANÁLISE
PREDITIVA

ESTRUTURAÇÃO
DE DADOS E

MAPEAMENTO
DE INFORMAÇÕES

MONITORAMENTO
PROCESSUAL E
INVESTIGAÇÃO
PATROMONIAL

GESTÃO ESTRATÉGICA
DE CONTENCIOSO



Alta performance no contencioso e condução eficiente dos processos a partir de procedimentos padronizados.

GESTÃO INTELIGENTE DE CARTEIRA

Antecipação 
de prazos

Sustentação oral e 
entrega presencial 

de memoriais

Plataforma de acordos 
e resolução de disputas

Relatórios 
periódicos

Treinamento 
de prepostos

Double check dos 
procedimentos

Conferência das 
petições com o Cliente

Gestão eletrônica 
dos documentos

Rede qualificada 
de correspondentes

Dossiês de Audiência
personalizados

Monitoramento da distribuição 
de ações e recursos

Gerenciamento 
de precedentes



Dupla checagem de todos os procedimentos administrativos que envolvem a gestão da 

carteira de processos.

Os prazos legais são cumpridos sempre com antecedência para dar segurança ao acom-

panhamento processual.

Envio de dossiê com os principais assuntos do caso e orientações para o preposto.

Acompanhamento e direcionamento de precedentes nas principais teses do Cliente.

Orientação institucional dos representantes do Cliente.

Sistema de negociação de acordos e resolução de disputas com inteligência de dados e 

estratégias pré-definidas.

Monitoramento prévio de ações distribuídas em desfavor do Cliente e acompanha-

mento presencial de distribuição de recursos.

Disponibilização e gerenciamento de documentos digitais pela Área do Cliente.

Envio das petições para validação do Cliente com 48 horas de antecedência em relação 

ao protocolo judicial.

Disponibilização de uma rede própria de correspondentes e parceiros certificados em 

todo o território nacional.

Advogados com alta experiência em sustentação oral nos Tribunais Estaduais, Regionais 

e Superiores. Entrega de memoriais no momento do recebimento do recurso.

Elaboração de relatórios personalizados com os principais andamentos processuais na 

periodicidade escolhida pelo Cliente.
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petições com o Cliente
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6% 

Organização da carteira conforme critérios estruturados para a coleta de dados e produção de informações, apresentados em 

relatórios de Business Intelligence (BI) customizados ao perfil do Cliente, para otimização da gestão interna de processos e contratos.

ESTRUTURAÇÃO DE DADOS E MAPEAMENTO DE INFORMAÇÕES
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72% DO TOTAL DE CASOS

55



Entendimento dos Tribunais por tese

Ticket médio de condenação por Tribunal

Procedentes Parciais Improcedentes Extintas

TRIBUNAL A

TRIBUNAL A

TRIBUNAL C

TRIBUNAL C

TRIBUNAL D

TRIBUNAL D

8%

16%

7%11% 14%

42%

71%64%

55%18%

34%

20%

28%

TRIBUNAL B

TRIBUNAL B

4%5% 3%

Distribuição dos processos analisados

451 TRIBUNAL A 220 TRIBUNAL B 168 TRIBUNAL C 163 TRIBUNAL D

Monitoramento e levantamento estatístico da jurisprudência em relação às principais teses 

do Cliente, com a identificação do posicionamento dos Julgadores, Câmaras e Tribunais  relevantes.

JURIMETRIA E ANÁLISE PREDITIVA

Procedentes Média geral entre TribunaisParciais

R$ 1000

R$ 2000

R$ 3000

R$ 4000

R$ 5000

R$ 6000



Pesquisa feita por CNPJ no Tribunal de escolha

Identificação antecipada dos novos processos
distribuídos em nome do CNPJ indicado 

Os resultados das pesquisas são encaminhados 
periodicamente por e-mail para o Cliente

Tribunais Federais

Tribunais Estaduais

Tribunais Trabalhistas

Ferramentas de monitoramento de distribuição de processos e de investigação patrimonial com abrangência nacional.

MONITORAMENTO PROCESSUAL E INVESTIGAÇÃO PATRIMONIAL

INTELIGÊNCIA
FORENSE NA
IDENTIFICAÇÃO
DE FRAUDE A
CREDORES

INVESTIGAÇÕES
DE BACKGROUND
      CHECK

INVESTIGAÇÕES
PATROMONIAIS

Matrículas 
de imóveis

Marcas e 
Patentes

Direitos e 
Recebíveis

Máquinas e 
Equipamentos

Pesquisa para identificação de vínculos e relações
entre indivíduos e entidades públicas e privadas

Conhecimento das estratégias de blindagem e ocultação de
patrimônio por meio da análise de ônus e da transferência
de bens para terceiros dos ativos identificados

Certidões de 
registro de veículos

Contratos e cotas
Societárias

Indicadores de
registro de aeronaves

Indicadores de propriedade 
de semoventes



ESTUDOS DE CASO



Cliente com extensa carteira de ações de consumo. Levantamento estatístico do valor médio das causas e principais fontes de 

condenação. Estudo conduzido em parceria com profissional especializado em estatística e apresentado na Conferência 

Anual da Latin American and Iberian Law and Economics Association.

Cliente VGP | Operadora de Telefonia

BENEFÍCIOS

► Apuração dos custos das ações por teses específicas;

► Subsídios adicionais nas decisões de acordos judiciais;

► Subsidiar decisões de investimentos na estrutura de prestação dos serviços;

► Aumento da precisão do contingenciamento.
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ESTRUTURAÇÃO DE 
DADOS E MAPEAMENTO
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ANÁLISE PREDITIVA



7%   

10,2%   

82,8%   

DEVOLUÇÃO 
DOBRADA

DANO
MATERIAL

DANO
MORAL

CONDENAÇÕES AO
PAGAMENTO DE INDENIZAÇÃO

VALOR DA CAUSA
(frequência das faixas de preços)

R$ 3.500 a 
R$ 4.000   

R$ 5.500 a 
R$ 6.000   

R$ 1.500 a 
R$ 2.000   

R$ 6.500 a 
R$ 7.000   

R$ 4.500 a 
R$ 5.000   

R$ 2.500 a 
R$ 3.000   

R$ 7.500 a 
R$ 8.000   

Faixa de preço 

Faixa de preço 

Faixa de preço 

Faixa de preço 

Faixa de preço 

Faixa de preço 

Faixa de preço 

Demais faixas
de preços

16,58%   

16,08%   

7,04%   

5,53%   

6,53%   

< 5%   

12,06%   

16,08%   

CAUSAS DE PEDIR

71,2%   

•  Cobrança Indevida

•  Inscrição Indevida OPC’s

•  Falha na Prestação de Serviço

•  Call Center Ineficiente

•  Fatura/Endereço Indevido

PRINCIPAIS

28,8%   
OUTROS



Cliente com expressiva demanda em segunda instância. Apuração do real custo-benefício dos recursos com base na análise 

da carteira e no estudo das tendências jurisprudenciais relacionadas.

Cliente VGP | Operadora de Plano de Saúde

BENEFÍCIOS

► Apuração da conveniência dos recursos e celebração de acordos por teses específicas;

► Subsídios adicionais nas decisões administrativas de cobertura de tratamento;

► Subsidiar decisões de investimento em atuação recursal.
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ESTRUTURAÇÃO DE 
DADOS E MAPEAMENTO

DE INFORMAÇÕES

GESTÃO INTELIGENTE
DE CARTEIRA

JURIMETRIA E 
ANÁLISE PREDITIVA

MÓDULOS APLICADOS



Base de cálculo: 
acórdãos publicados em 2016 (TJPR).

Número de
acórdãos analisados:   830   

80%   8%   

6%   

6%   

COBERTURAFORNECIMENTO
DE MEDICAMENTO

REAJUSTE

RESCISÃO

TESES DOS ACÓRDÃOS

ANÁLISE DAS DECISÕES 
EM PRIMEIRO GRAU (GERAL)

PROBABILIDADE DE SUCESSO
Índice esquematizado de modificação de decisões

69%   

31%   

EM FAVOR DOS
CONSUMIDORES

EM FAVOR DAS
OPERADORAS

10%   37%   

57%   30%   

Índice de sucesso integral - Geral Índice de sucesso integral - VGP

Índice de sucesso no afastamento de indenização por danos - Geral Índice de sucesso na redução da condenação por danos - Geral



Cliente com baixa média histórica de admissão e provimento de recursos no Tribunal Superior do Trabalho. Aprimoramento 

da atuação contenciosa perante o Tribunal.

BENEFÍCIOS

► Aumento dos índices de admissibilidade e êxito dos recursos;

► Alteração do posicionamento de turmas do Tribunal Superior com relação a teses sensíveis à companhia.

Cliente VGP | Companhia do Setor Elétrico
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Índice de provimento 444% maior em relação aos Agravos oriundos do TRT9.

Índice de provimento 139% maior que a média nacional. 

RECURSOS DE REVISTA ADMITIDOS

AGRAVOS DE INSTRUMENTO EM RECURSOS DE REVISTA PROVIDOS

RECURSOS DE REVISTA PROVIDOS

26
,7

%
 V

G
P

6,7%
NACIONAL

6% 
TRT9

66,7% VGP

47,9% ÍNDICE NACIONAL

Dados obtidos junto à Seção de 
Estatística do TRT9.

Número de
casos analisados:   15.120

26,3% | ÍNDICE NACIONAL

72,7% | VGP

Recursos
de Revista
admitidos

Índice de recebimento 276% maior que a média geral analisada pelo TRT.

Na defesa dos interesses de seus clientes, VGP realiza a entrega de memoriais e sustentação oral em todos os processos em pauta 

no TST, o que demonstra, visivelmente, uma discrepância positiva no índice de provimento dos processos. Veja-se:

6,22% | ÍNDICE NACIONAL

15,57% | ÍNDICE NACIONAL

100% | VGP

38,1% | VGP

Atuação
Memoriais e 

Sustentação Oral

Provimento



BENEFÍCIOS

► Redução dos custos de gestão de contratos;

► Aperfeiçoamentos das ferramentas de controle de contratação e execução de negócios;

► Aumento do índice de adimplemento contratual;

► Aumento do êxito nas demandas de cobrança propostas.

Cliente com dificuldade na cobrança judicial e extrajudicial de créditos. Aprimoramento da estrutura de contratação e exigibili-

dade dos créditos.

Cliente VGP | Empresa de Repasse de Bilhetes Aéreos
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GESTÃO INTELIGENTE
DE CARTEIRA

ESTRUTURAÇÃO DE 
DADOS E MAPEAMENTO

DE INFORMAÇÕES



Fatores internos que dificultavam a cobrança com base no contrato original:

a) deficiência na constituição dos títulos;

b) decurso do prazo prescricional da execução; 

c) ausência de protesto dos títulos; 

d) contratos verbais.

Estrutura criada pelo VGP para otimizar a formação contratual: 

a) plataforma digital alimentada com instrumentos contratuais, sistema de cadastro e 

emissão de senhas para aquisição online dos produtos e serviços;

b) análise do crédito e coleta física da assinatura do representante legal e testemunhas;

c) liberação de aquisição de produtos online na plataforma digital.

COMPOSIÇÃO DA CARTEIRA

DE COBRANÇA DO CLIENTE

47%   

3%   

13%   

37%   

CHEQUE

DUPLICATA

CONFISSÃO
DE DÍVIDA

FATURA, RELATÓRIO
E BILHETES AÉREOS

Títulos formados na renegociação

Títulos da operação original

Nenhuma das ações tinha como 
fundamento o contrato



Cliente com passivo trabalhista expressivo, alto custo de gerenciamento e descentralização da carteira de processos. Mapea-

mento dos problemas trabalhistas e apresentação de alternativas legais. 

BENEFÍCIOS

► Compreensão das causas que originam as demandas trabalhistas;

► Visualização de soluções simples e eficientes;

► Redução do passivo trabalhista e dos custos de gestão da carteira.
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Cliente VGP | Rede de Supermercados

ESTRUTURAÇÃO DE 
DADOS E MAPEAMENTO

DE INFORMAÇÕES

JURIMETRIA E
ANÁLISE PREDITIVA

MÓDULOS APLICADOS



570 32 2820 4,95
CASOS ANALISADOS PEDIDOS DIFERENTES PEDIDOS ENCONTRADOS MÉDIA PEDIDOS/AÇÃO

31,9%   

68,1%   

OUTROS

•  Horas extras

•  Danos morais 

•  Danos materiais

•  Multa do artigo 477 da CLT

•  Nulidade do pedido de demissão 

•  Adicional noturno

•  Adicional de insalubridade

•  Descanso semanal remunerado

•  Desvio/acúmulo de função 

•  Férias 

► Tempo de troca de uniformes não contabilizado;

► Exceder à tolerância legal de 10 min (e consequente condenação ao 

pagamento do período integral);

► Banco de horas sem acordo coletivo;

► Ausência de controle do intervalo intrajornada (e consequente 

condenação ao pagamento de 1h extra integral).

► O empregado passa a sair de casa já uniformizado;

► Quando não for possível, o batimento do cartão passa a acontecer antes da troca de uniforme;

► Eliminação do banco de horas, dado o alto risco de inadequação legal, e substituição pela regra de 

compensação semanal ou remuneração da hora extra;

► Atualização de práticas ao entendimento mais atual dos Tribunais.

PRINCIPAIS

ANÁLISE DOS PEDIDOS MAIS FREQUENTES (68,1% DO TOTAL DE PEDIDOS)

HORAS EXTRAS

PROBLEMAS IDENTIFICADOS
SOLUÇÕES PROPOSTAS

56,1%   
Frequência do pedido nos casos analisados   



Cliente com expressivo crédito reconhecido judicialmente. Devedor que ocultou patrimônio por planejamento societário. 

Investigação do grupo econômico e localização de bens.

BENEFÍCIOS

► Localização de bens suficientes para garantir a execução;

► Desconstituição de proteção patrimonial do devedor;

► Seleção dos bens com maior grau de liquidez para satisfação do crédito;

► Redução do tempo de tramitação do processo de execução judicial.
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Cliente VGP | Companhia do Agronegócio

MÓDULOS APLICADOS

GESTÃO INTELIGENTE
DE CARTEIRA

MONITORAMENTO PROCESSUAL 
E INVESTIGAÇÃO PATRIMONIAL



Cliente ajuiza ação de execução de título extrajudicial no valor de R$ 23 milhões.

Consultas ao BACENJUD, RENAJUD e INFOJUD retornam negativas.

Investigação indica ocultação de patrimônio líquido em off shores, mas 
encontra empresas detentoras de propriedades rurais com distribuição de lucros 

para sociedades anônimas de propriedade dos herdeiros do devedor.

VGP ajuiza incidente de desconsideração da personalidade jurídica com pedido 

cautelar de arresto dos bens imóveis mais produtivos das pessoas jurídicas encontradas.

Cliente realiza acordo com o grupo executado, recebendo o valor da dívida 
em dinheiro, em troca da desoneração dos bens produtivos dos executados.

VGP realiza investigação patrimonial para identificar bens para responder pela execução.

Matrículas 
de imóveis

Direitos e 
Recebíveis

Contratos e cotas
societárias

Indicadores de 
propriedade 
de semoventes



Cliente com expressivo número de demandas em determinada região oriundas de um mesmo empreendimento. Apresenta-

ção da empresa e explanação individual aos magistrados de primeira e segunda instância acerca das medidas adotadas 

para mitigar os prejuízos dos consumidores.

BENEFÍCIOS

► Aumento da aderência das teses de defesa do Cliente;

► Distinção do Cliente em relação às demais empresas do mercado;

► Diminuição do volume e valor das condenações por danos morais;

► Melhoria do ambiente para acordos com os consumidores.
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Cliente VGP | Incorporadora e Construtora

MÓDULOS APLICADOS

GESTÃO INTELIGENTE
DE CARTEIRA

ESTRUTURAÇÃO DE 
DADOS E MAPEAMENTO

DE INFORMAÇÕES



ESTRATÉGIA

DIRECIONAMENTO

PROPAGAÇÃO RESULTADO

BASE

CONFIRMAÇÃO

Elaboração de material 

institucional para apresentação 

do Cliente e das circunstancias 

do atraso no empreendimento

Apresentação do material nos 

gabinetes dos Juízes e Desembar-

gadores competentes para o 

julgamento dos processos atre-

lados ao empreendimento

Reprodução sistemática dos 

precedentes favoráveis nos 

processos de primeira instância

Realização de acordos coletivos 

com os consumidores em condições

mais favoráveis ao Cliente

Reprodução sintética do material 

institucional nos processos de 

primeira e segunda instância

Sustentação oral em todos os 

casos levados a julgamento 

no Tribunal Estadual



O Vernalha Guimarães e Pereira Advogados (VGP) é reconhecido atualmente como um dos escritórios de advocacia 

abrangentes mais admirados do país pelas grandes empresas (Chambers and Partners, Leaders League e Análise Advocacia). 

Desde a sua fundação, em 2000, o VGP tem o objetivo de conceber soluções jurídicas alinhadas com as complexidades do 

mundo empresarial moderno e capazes de enfrentar os múltiplos desafios de seus clientes. 

Com escritórios em São Paulo (SP), Brasília (DF) e Curitiba (PR), VGP conta com uma equipe de mais de 125 profissionais 

altamente especializados e capacitados em diversas áreas do direito corporativo. Durante os últimos anos, o escritório já 

atendeu empresas, instituições e entidades de diversos setores da economia e de todas as regiões do país.

SOLUÇÕES

EM MOVIMENTO

VGP CuritibaVGP São Paulo VGP Brasília

Saiba mais sobre nós em www.vgplaw.com.br



Com o objetivo de estabelecer uma relação cada vez mais próxima e transparente com seus clientes, o VGP mantém 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 rápido agendamento de reuniões com nossos advogados e 

consultores, entre outras funcionalidades exclusivas.

ÁREA DO CLIENTE



550 

1400 

advogados 
correspondentes 

clientes
atendidos 18 

36
anos de soluções 
jurídicas integradas

áreas e setores
de atuação

03 sedes 
administrativasSÃO PAULO | BRASÍLIA | CURITIBA

125+

+

+

+65 ADVOGADOS

+25 PARALEGAIS

+35 ESTAGIÁRIOS E TRAINEES

profissionais diretos 

NOSSOS NÚMEROS





CURITIBA/PR
Rua Mateus Leme, 575 | São Francisco

Palacete Villa Sophia | CEP 80510-192

BRASÍLIA/DF
SHS Quadra 06 | Conj. C | Bloco E 

Sala 1201 | Asa Sul | CEP 70316-000 

SÃO PAULO/SP
Rua Olimpíadas, 200 | 2º Andar

Ed. Aspen | Vila Olímpia | CEP 04551-000 

Tel. 4007.2221 | www.vgplaw.com.br

SIGA O VGP ADVOGADOS NAS REDES SOCIAIS
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