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1 .  ESCRITÓRIO

Estamos comprometidos em 
prestar o mais alto grau de 
qualidade em serviços jurídicos.

P&G é um escritório multidisciplinar de nova geração, reconhecido pelo 
tratamento diferenciado aos seus clientes.

Nosso objetivo é prestar serviços da mais alta qualidade, utilizando 
nossos conhecimentos do mercado nacional, bem como um profundo 
entendimento dos negócios de nossos clientes.

Estamos comprometidos em prestar o mais alto grau de qualidade 
em serviços jurídicos, com um excelente custo/benefício e focados 
nas necessidades de nossos clientes. Baseado nesta filosofia, nosso 
escritório tem crescido constantemente desde que foi fundado, há 
10 anos, proporcionando soluções jurídicas para clientes nacionais e 
internacionais. Para alcançar isso, dedicamos substancial investimento 
no aprimoramento profissional de nossos advogados e em inovações 
tecnológicas.

Com presença nos principais centros financeiros e comerciais do Brasil, 
por meio de nossos escritórios de São Paulo e Rio de Janeiro, além de 
associações estratégicas com outros escritórios em todas as capitais 
estaduais, P&G é capaz de oferecer toda estrutura legal necessária para 
assistir nossos clientes em seus negócios em todo o país.
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2 .  PERFIL

O grau de fidelidade de nossos 
clientes é resultado de sólida 
relação, fundamentada na 
confiança e no compromisso.

P&G foi fundada em 1996 quando Ventura Pires e Ellen Gonçalves 
uniram seus conhecimentos e experiências jurídicas em um mesmo 
escritório. Desde então, o escritório tem crescido continuamente, com 
a integração de novos advogados, detentores de conhecimentos e 
experiências acadêmicas das mais diversas.

O tamanho de nosso escritório permite atenção personalizada, que 
resulta numa análise eficiente e dinâmica das questões levantadas 
por nossos clientes. Isso também permite que nossos advogados 
adquiram profundo entendimento dos negócios de nossos clientes, 
prestando soluções pró-ativas tanto em operações do dia-a-dia, 
quanto nas mais complexas. Uma de nossas maiores satisfações é 
poder manter elevados padrões de prestação de serviços jurídicos com 
honorários bastante competitivos.

O grau de fidelidade de nossos clientes é resultado de sólida relação, 
fundamentada na confiança e no compromisso. Ao longo do tempo, 
empresas financeiras, indústrias eletrônicas e companhias de varejo, 
além de empresas de médio porte, têm confiado a P&G suas questões 
jurídicas.

P&G tem orgulho de seu perfil, o qual fornece as bases para o 
desenvolvimento de nossas atividades. 
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CRIATIVO, 
com teses e soluções 
inovadoras

PROATIVO, tomando 
a iniciativa de propor 
soluções aos clientes.

PERSONALIZADO, oferecendo 
a cada cliente serviços adequados às suas 
características e necessidades. A P&G elabora 
um Manual de Gestão, que determina e 
especifica os procedimentos que serão adotados 
para cada cliente, além de fornecer um email 
exclusivo (cliente@pgadvogados.com.br).

QUALIFICADO, 
integrado por advogados com 
conhecimento especializado 
em cada área de atuação.

ATUALIZADO, 
organizando e promovendo, 
sistematicamente cursos, 
conferências e seminários 
abertos para seus membros e 
clientes e divulgando estudos em 
publicações especializadas.

MODERNO, utilizando 
tecnologias de informação e 
comunicação no estado-da-arte.

PRAGMÁTICO, tendo 
sempre em mente o resultado 
que interessa ao cliente.

2 .  PERFIL
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3. COMPROMISSOS 
COM O CLIENTE

Acreditamos na parceria com 
nossos clientes para agregar 
valor aos seus objetivos 
estratégicos.

P&G baseia-se em sólidos princípios profissionais. Em particular, 
estamos comprometidos em servir nossos clientes de forma 
eficiente e eficaz, mantendo o alto nível profissional que distingue 
o nosso escritório.

Nossa filosofia em assistir clientes vai além da mera prestação 
de serviços jurídicos. Participamos ativamente de seminários, 
associações e câmaras de comércio e, por meio de comunicação 
ativa e periódica, mantemos nossos clientes atualizados com 
relação ao que se passa em suas respectivas áreas de atuação. 
Acreditamos firmemente na parceria com nossos clientes para 
agregar valor aos seus objetivos estratégicos.

Nossos clientes podem contar com serviços jurídicos eficientes 
e de qualidade. Em particular, eles podem considerar soluções e 
resultados que sempre levam em conta as necessidades do mundo 
dos negócios.

5



4 .  ÁREAS DE 
ATUAÇÃODIREITO 

ADMINISTRATIVO

Assessoramos nossos clientes em procedimentos licitatórios para a 
outorga de concessões, desde a constituição de consórcio ou veículo de 
propósito específico até a estruturação e apresentação da proposta, além 
de negociações dos contratos com o Poder Concedente.

Entre nossos clientes estão empresas e organizações de diversas áreas 
como telecomunicações, energia elétrica, petróleo e gás, rodovias, 
saneamento, fibras óticas e transportes.  Os advogados que atendem esses 
clientes têm por objetivo a prestação de uma assessoria personalizada e de 
alta qualidade que envolve o acompanhamento da exploração do serviço 
público e a assessoria quanto às regras expedidas pelos órgãos reguladores, 
notadamente ANATEL (Agência Nacional de Telecomunicações), ANEEL 
(Agência Nacional de Energia Elétrica) e ANP (Agência Nacional de 
Petróleo), bem como quanto à legislação acerca de novas agências, como 
ANA (Agência Nacional de Água) e ANT (Agência Nacional de Transportes).

Pires & Gonçalves possui uma área de direito administrativo conceituada, 
que representa clientes em licitações e em processos de desestatização, 
na obtenção de concessões e autorizações e em questões envolvendo a 
celebração e execução de contratos administrativos. 

A assessoria oferecida vai desde a análise de editais e minutas de contratos 
até o planejamento de estruturas societárias ou fiscais eficientes, 
constituição de empresas-veículo para participação em licitações, 
assessoria na habilitação, elaboração e apresentação de propostas, exame 
de documentação de concorrentes e impugnação de documentação 
defeituosa, interposição de recursos e outras medidas administrativas.

DIREITO 
ADMINISTRATIVO

CONSUMIDOR

CONTRATOS

DIREITO SOCIETÁRIO 

CONTENCIOSO / 
RESOLUÇÃO DE CONFLITOS 

DESAPROPRIAÇÃO

DIREITO IMOBILIÁRIO 

DIREITO TRABALHISTA 

Uma assessoria 
personalizada e de alta 
qualidade quanto às 
regras expedidas pelos 
órgãos reguladores.
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4 .  ÁREAS DE 
ATUAÇÃO

CONSUMIDOR

A atividade de fornecimento de produtos e serviços 
destinados ao consumo demanda para as empresas a 

necessidade de tomar medidas e procedimentos para o 
cumprimento das diretrizes legais, inclusive no que tange 

às normas emanadas do Direito do Consumidor, sendo que 
nessa área nossos serviços consistem em prevenir e evitar 

práticas que possam trazer responsabilidade indenizatória e 
imputação de condutas ilícitas. 

No âmbito do direito do consumidor, primamos pelo 
fornecimento de dados que viabilizem aos nossos clientes a 
tomada de decisões preventivas e corretivas que preservem 

a imagem da empresa e o bom relacionamento com seus 
clientes-consumidores, além de defender a empresa em 

todos os procedimentos administrativos e judiciais perante 
os órgãos diretos e indiretos de defesa do consumidor.

Com o nosso sistema de gestão jurídica ativa e a rede de 
coligados atendemos sua empresa em qualquer parte do país 

e em qualquer Tribunal, oferecendo garantia, segurança e 
transparência na prestação do serviço.

DIREITO    
ADMINISTRATIVO

CONSUMIDOR

CONTRATOS

DIREITO SOCIETÁRIO 

CONTENCIOSO / RESOLUÇÃO 

DE CONFLITOS 

DESAPROPRIAÇÃO

DIREITO IMOBILIÁRIO 

DIREITO TRABALHISTA 

Primamos pelo fornecimento de 
dados que viabilizem a tomada 
de decisões preventivas e 
corretivas.
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4 .  ÁREAS DE 
ATUAÇÃO

CONTRATOS

Atendemos todas as necessidades para a 
realização de negócios jurídicos do ambiente 
empresarial, mediante a elaboração e análise 
de instrumentos jurídicos contratuais, 
envolvendo empresas nacionais ou estrangeiras 
que tenham atividades comerciais no Brasil, 
tais como contratos de agência, distribuição, 
serviços, consultoria, compra e venda, 
fornecimento, exportação, importação, 
engenharia, administração, empreitada e 
seguro, prestação de fiança, aval, penhor e 
hipoteca, entre outros.

DIREITO    
ADMINISTRATIVO 

CONSUMIDOR

CONTRATOS

DIREITO SOCIETÁRIO 

CONTENCIOSO / 
RESOLUÇÃO DE CONFLITOS 

DESAPROPRIAÇÃO

DIREITO IMOBILIÁRIO 

DIREITO TRABALHISTA 

Atendemos 
todas as 
necessidades 
de realização 
de negócios 
jurídicos do 
ambiente 
empresarial.
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4 .  ÁREAS DE 
ATUAÇÃO

DIREITO 
SOCIETÁRIO

Os negócios globalizados demandam dinamismo e celeridade na 
formação de novas empresas. Nossa área societária está apta a prestar 
assessoria na constituição de sociedades, formação de associações, 
consórcios, parcerias privadas e parcerias público-privadas, para a 
implementação de operações comerciais e o desenvolvimento de 
negócios no país.

Nossa assessoria abrange a elaboração de documentos societários de 
qualquer natureza, acordos de acionistas, contratos de associação, 
representação em assembléias gerais e assistência em todas as 
questões societárias, tais como planejamento e implementação de 
reorganizações societárias, incorporações, fusões e aquisições, cisões, 
transformações e liquidações de sociedades. 

Nosso escritório realiza o planejamento e o estudo de alternativas 
para a viabilização e registro de investimentos estrangeiros no país, 
bem como assessora investidores estrangeiros em geral em questões 
referentes à remessa de dividendos, desinvestimento e repatriação de 
capital, para sociedades por ações, sociedades por quotas, bancos de 
investimento e instituições financeiras.

DIREITO    
ADMINISTRATIVO 

CONSUMIDOR

CONTRATOS

DIREITO SOCIETÁRIO 

CONTENCIOSO / 
RESOLUÇÃO DE CONFLITOS 

DESAPROPRIAÇÃO

DIREITO IMOBILIÁRIO 

DIREITO TRABALHISTA 
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4 .  ÁREAS DE 
ATUAÇÃO

Assessoramos nossos clientes de maneira eficaz na solução de 
conflitos relativos a todas as áreas do direito empresarial, seja em 
juízo ou via mediação, arbitragem ou outros meios de solução. 
Possuímos escritórios coligados em todo o território nacional, 
contando atualmente com mais de 100 profissionais parceiros. 

A área contenciosa prima por entender e dominar as situações 
complexas e os conceitos especializados do ambiente empresarial 
moderno, contando com profissionais dotados de postura objetiva 
e prática, capacitados a representar nossos clientes em quaisquer 
litígios de natureza cível, societária, comercial, regulatória, 
tributária, trabalhista ou de consumidor, em qualquer Tribunal no 
território nacional.

DIREITO            
ADMINISTRATIVO 

CONSUMIDOR

CONTRATOS

DIREITO SOCIETÁRIO 

CONTENCIOSO / 
RESOLUÇÃO DE CONFLITOS 

DESAPROPRIAÇÃO

DIREITO IMOBILIÁRIO 

DIREITO TRABALHISTA 
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CONTENCIOSO / 
RESOLUÇÃO DE 
CONFLITOS



4 .  ÁREAS DE 
ATUAÇÃO

DESAPROPRIAÇÃO

O desenvolvimento do país tem exigido do 
Poder Público soluções constantes para o 
problema do crescimento das cidades. Para 
tanto, este executa inúmeras obras que 
prescindem de uma política de desapropriação 
para a ocupação do solo, atingindo a vida de 
pessoas físicas e jurídicas.

P&G Advogados tem por objetivo defender os 
direitos dessas pessoas que têm seus interesses 
ameaçados ou lesados pelas obras públicas, 
lutando para o recebimento de uma justa 
indenização, ou seja, aquela que represente o 
maior valor, com o seu pagamento no menor 
tempo possível.

Contando com especialistas na área, nossa 
estrutura atua de forma que nossos clientes 
não tenham que despender nenhum valor para 
o custeio da ação, uma vez que as despesas 
processuais são adiantadas pelo escritório.

Isso significa que confiamos tanto tanto em 
nossa atuação, que assumimos o custo integral 
da ação e só nos remuneramos quando do 
efetivo recebimento do valor da indenização.

Assumimos 
o custo da 
ação e só nos 
remuneramos 
quando 
do efetivo 
recebimento 
do valor da 
indenização.
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DIREITO            
ADMINISTRATIVO 

CONSUMIDOR

CONTRATOS

DIREITO SOCIETÁRIO 

CONTENCIOSO / 

RESOLUÇÃO DE CONFLITOS 

DESAPROPRIAÇÃO

DIREITO IMOBILIÁRIO 

DIREITO TRABALHISTA 



4 .  ÁREAS DE 
ATUAÇÃODIREITO 

IMOBILIÁRIO

No dinâmico mercado imobiliário 
nacional prestamos assessoria a empresas 

e pessoas físicas para a consecução de 
operações com imóveis, incorporações e 

construções imobiliárias.

Prestamos serviços que abrangem a 
análise da situação de bens imóveis, 

operações financeiras vinculadas a 
imóveis, tais como securitização de 
recebíveis imobiliários, debêntures 

imobiliárias, financiamentos garantidos 
por hipotecas e fundos de investimento 

imobiliário, estruturação societária de 
incorporações e empreendimentos e 

seus contratos derivados (compra e 
venda, leasing, sociedades, estatuto de 

condomínio).

Prestamos assessoria para 
a consecução de operações 
com imóveis, incorporações e 
construções imobiliárias.
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DIREITO            
ADMINISTRATIVO 

CONSUMIDOR

CONTRATOS

DIREITO SOCIETÁRIO 

CONTENCIOSO / 

RESOLUÇÃO DE CONFLITOS 

DESAPROPRIAÇÃO

DIREITO IMOBILIÁRIO 

DIREITO TRABALHISTA 



DIREITO 
TRABALHISTA

A área trabalhista assessora as empresas no âmbito consultivo, 
preventivo e contencioso. 

A assessoria no âmbito consultivo e preventivo abrange o atendimento 
ao departamento de RH, desenvolvendo práticas trabalhistas, 
planos de participação nos resultados e remuneração variável, “stock 
option plans”, redação de contratos de trabalho, programas de 
controle médico e saúde ocupacional, contratação de empregados 
estrangeiros, adequação do contrato de trabalho utilizando benefícios 
e vantagens da legislação brasileira, análise de terceirização, análise 
e recomendação de outros tipos de contrato (Contratos de Prestação 
de Serviços, Representação Comercial Autônoma, Cooperativas de 
Trabalho e Serviços e demais), além da preparação de estudos e 
pareceres sobre temas de Direito do Trabalho e de Seguridade Social.

No âmbito administrativo, atuamos na representação das empresas 
junto às Delegacias Regionais do Trabalho e Instituto Nacional do 
Seguro Social (INSS) e elaboração e análise de convenções e acordos 
coletivos.

No âmbito contencioso, representamos e defendemos as empresas 
em todos os Tribunais no território nacional, apresentando defesas, 
recursos, manifestações e incidentes processuais cabíveis, bem como 
negociações para composição amigável.

A nossa área trabalhista 
assessora as empresas 
no âmbito consultivo, 
preventivo e contencioso.

4 .  ÁREAS DE 
ATUAÇÃO
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DIREITO            
ADMINISTRATIVO 

CONSUMIDOR

CONTRATOS

DIREITO SOCIETÁRIO 

CONTENCIOSO / 

RESOLUÇÃO DE CONFLITOS 

DESAPROPRIAÇÃO

DIREITO IMOBILIÁRIO 

DIREITO TRABALHISTA 



Por muitas razões, mas, principalmente, porque 

os nossos advogados são muito bem treinados e 

com larga experiência na advocacia, oferecendo 

a melhor combinação possível: assistência 

profissional experiente, dedicação aos clientes e suas 

peculiaridades, flexibilidade e honorários competitivos. 

E, ainda, com tecnologia de ponta e alianças 

estratégicas para nossos clientes.

5 .  POR QUE PG 
ADVOGADOS?

POR QUE PG 
ADVOGADOS?
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“Dedicação aos clientes 
e suas peculiaridades, 
flexibilidade e honorários 
competitivos.”



Sócio fundador da PIRES & GONÇALVES ADVOGADOS 
ASSOCIADOS, nascido em São Paulo, em 04 de janeiro 
de 1972. 

Formação: 

Universidade Mackenzie, turma 1994, pós-graduado 
em Administração de Empresas pela Faculdade Getúlio 
Vargas São Paulo, turma 1996, especializado em 
Contratos pelo Centro de Extensão Universitária, turma 
2000, certificado na Escola Superior de Governo.

Línguas: 

Português e inglês.

Área de Atuação: 

Direito Contratual, Direito Societário, Direito 
Administrativo e Direito do Consumidor.

Atividades: 

é membro da Ordem dos Advogados do Brasil – Secção 
São Paulo, do Instituto Brasileiro de Direito Empresarial 
– IBRADEMP, da Union Internationale des Avocats - 
UIANET e da Asociación Europea de Abogados.

Sócia fundadora da PIRES & GONÇALVES ADVOGADOS 
ASSOCIADOS, nascida em São Paulo, em 04 de março de 
1972. 

Formação: 

Universidade Mackenzie, turma 1994, pós-graduada em 
Responsabilidade Civil e Processo Civil pelo Centro de 
Extensão Universitária, turma 2003, e mestre em Direito 
Político Econômico na Universidade Mackenzie, turma 
2004.

Línguas: 

Português e inglês.

Área de Atuação: 

Direito Civil, Responsabilidade Civil, Processo Civil e Direito 
do Consumidor.

Atividades: 

É membro da Ordem dos Advogados do Brasil – Secção 
São Paulo, do Instituto Brasileiro de Direito Empresarial – 
IBRADEMP, da Union Internationale des Avocats - UIANET 
e da Asociación Europea de Abogados. Coordenadora da 
Comissão de Direito do Consumidor - Celulares da ABINEE 
– Associação Brasileira da Indústria Elétrica e Eletrônica.

6. SÓCIOS
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VENTURA 
ALONSO 
PIRES  

ELLEN 
CRISTINA 
GONÇALVES 
PIRES



7 .  ENDEREÇOS
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ALPHAVILLE
Alameda Rio Negro, 161 - 11º andar 

conjuntos 1.101 e 1.102  - Alphaville  Barueri 

SP - Brasil - CEP: 06454-000

Tel: (55-11) 3038.3888

Fax: (55-11) 3038.3890

RIO DE JANEIRO
Rua da Ajuda, 35 - 12º andar - Sala 1.206 - Centro 

Rio de Janeiro - RJ - Brasil - CEP: 20040-000

Tel: (55-21) 3553.6482 

Fax: (55-21)  3553.6482

e-mail: info@pgadvogados.com.br

website: www.pgadvogados.com.br

SÃO PAULO
Av. Brig. Faria Lima, 1.226 - 5º andar

São Paulo - SP - Brasil - CEP: 01451-915

Tel: (55-11) 3038.3888

Fax: (55-11) 3038.3890




