


• VBD Advogados é um escritório de atuação abrangente, situado em São

Paulo e com uma equipe de aproximadamente 50 profissionais;

• Nosso objetivo é assessorar os clientes através de um serviço jurídico de

qualidade técnica elevada, com respostas rápidas e conhecimento de

mercado, permitindo-os alcançar suas metas;

• Assessoramos empresas de diversos setores da economia, com um time de

advogados experientes e com visão proativa de negócios, capazes de

apresentar a melhor solução para os assuntos jurídicos mais complexos.

O ESCRITÓRIO



RECONHECIMENTOS

O que dizem sobre nós: Equipe admirada por sua experiência assessorando

empreendedores imobiliários e construtoras. Possui conhecimento em procedimentos

de due diligence, estruturação e desenvolvimento de projetos imobiliários e transações

envolvendo fundos de investimento, bem como de lei de registros.

Pontos fortes destacados pelos clientes: "A equipe é bem qualificada, tem muito

conhecimento sobre a legislação imobiliária e fornece orientação rápida sobre as

questões que afetam nossos casos.”

Chambers and Partners



Contencioso Cível e Arbitragem

• Disputas societárias;

• Responsabilidade Civil contratual e extracontratual;

• Conflitos derivados de contratos administrativos de obra pública, de

serviços, fornecimento e gerenciamento;

• Propriedade Intelectual;

• Recuperação de créditos;

• Recuperação de Empresas e Falência;

• Planos de Saúde e Seguros;

• Conflitos derivados de relações de consumo;

• Mediação e gestão de conflitos em fase pré-contenciosa.

ÁREAS DE ATUAÇÃO



Direito Empresarial e Societário

• Elaboração, análise e negociação de contratos cíveis e mercantis;

• Avaliação de Compliance em relação às normas de relação de consumo e

implementação de rotinas e procedimentos visando reduzir contingências;

• Due Diligence e constituição e estruturação de sociedades/joint-ventures;

• Constituição e estruturação de sociedades e de joint-ventures;

• Operações de compra e venda de empresas, de participações societárias e

na transferência de ativos;

• Reorganizações societárias (fusões, aquisições, incorporações e cisões);

• Assessoria na estruturação de investimentos por grupos estrangeiros no

País;

• Elaboração de Acordos de Acionistas e de Sócios. Defesa de interesses em

assembleias gerais e reuniões de sócios;

ÁREAS DE ATUAÇÃO



Direito Ambiental

• Análise da responsabilidade ambiental das atividades desenvolvidas e

suas implicações;

• Identificação de contingências ambientais para fins de auditoria legal;

• Assessoria jurídica para obtenção e renovação de licenças ambientais

pelos órgãos públicos competentes;

• Defesa em processos administrativos envolvendo questões ambientais.

Trabalhista

• Avaliação de Contingências materializadas;

• Contencioso;

• Consultoria.

ÁREAS DE ATUAÇÃO



Direito Imobiliário e Urbanístico – Parte 1

• Compra e Venda de imóveis rurais ou urbanos;

• Estruturação de investimentos estrangeiros na área imobiliária;

• Incorporação Imobiliária residencial e comercial;

• Loteamento;

• Shopping Center;

• Locação e Built to Suit;

• Convenção de condomínio;

• Elaboração de Contratos de venda para o consumidor final, com ou sem

garantia real ou financiamentos;

• Estruturação de parceria e de consórcio para empreendimentos

imobiliários;

ÁREAS DE ATUAÇÃO



Direito Imobiliário e Urbanístico – Parte 1

• Elaboração de contratos de construção a preço de custo ou por preço

fechado;

• Assessoria em procedimento de retificação de registro perante Oficiais de

Registro de Imóveis;

• Assessoria jurídica para aquisição de imóvel rural por estrangeiro;

• Assessoria na execução extrajudicial de garantia hipotecária ou de

alienação fiduciária;

• Regularização de imóveis aforados à União;

• Assessoria na aquisição de CEPAC e na obtenção de outorga onerosa

para acréscimo do potencial construtivo;

• Ações judiciais envolvendo conflitos em contratos imobiliários, questões

possessórias, vícios construtivos, ações civis públicas, direitos do

consumidor e embargos de obra e locações, entre outros.

ÁREAS DE ATUAÇÃO



Direito Público e Regulatório

• Licitações;

• Contratos administrativos;

• Defesas e impugnações na esfera administrativa;

• Procedimentos no âmbito dos Tribunais de Contas;

• Identificação de licenças e cadastros exigidos pelo poder público para a

execução de atividades;

• Assessoria jurídica na identificação de normas setoriais e implantação dos

procedimentos e rotinas normatizados;

• Obtenção de anuência de agências reguladoras para a efetivação de

operações societárias controladas;

• Formulação de defesa administrativa, consultas e requerimentos no âmbito

das agências reguladoras.

ÁREAS DE ATUAÇÃO



Direito Tributário

• Planejamento fiscal;

• Levantamento de contingências fiscais na aquisição de empresas;

• Assessoria na estruturação de novos negócios visando otimização da

carga tributária;

• Assessoria no cumprimento de obrigações fiscais, principal e acessórias;

• Implantação e avaliação das rotinas fiscais da empresa;

• Defesa em processos fiscais administrativos e execuções fiscais;

• Patrocínio de ações anulatórias de débitos fiscais ou de inexigibilidade de

tributos.

ÁREAS DE ATUAÇÃO
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