


Quem Somos 

O escritório de advocacia GUIMARÃES SANCHES 

Advogados, estabelecido há mais de 10 anos no mercado, 

é centenário na soma de experiências, força de trabalho e 

dedicação de seus sócios e colaboradores. 

 

A união de vivências em diferentes ramos de atividades, 

repartições públicas, escritórios, assessorias, 

multinacionais e instituições financeiras, resultou em 

uma aliança inovadora, unindo a agilidade do trabalho 

em volume com a pessoalidade de causas exclusivas. 

 

Nosso principal diferencial é a atuação jurídica 

personalizada nas diversas áreas do Direito, tanto na 

esfera consultiva quanto no contencioso de grande 

escala. 

  

Utilizando o que há de mais moderno em inovações 

tecnológicas e valorizando as relações humanas, 

alcançamos sempre excelentes resultados para nossos 

clientes. 



Missão, Visão e 
Valores 

MISSÃO 
Ser um escritório cada vez mais 
sólido e socialmente responsável, 
dedicado à prestação de serviços 
jurídicos e consultorias, atendendo 
sempre com a mais absoluta 
transparência. 

VALORES 
Ética – Atuação de forma responsável e 
transparente;  
Dedicação – Trabalhar com entusiasmo;  
Versatilidade – Agilidade e pessoalidade 
no atendimento aos clientes;  
Perseverança e Otimismo - Transformar 
dificuldades em oportunidades de sucesso; 

VISÃO 
Ser reconhecido pelos clientes como 
a melhor opção em consultoria 
jurídica;  
Construir relacionamentos estáveis e 
duradouros;  
Proporcionar satisfação aos clientes 
e bem estar aos colaboradores; 



Quadro Societário 

• Sócio com experiência de quase 20 anos na área de 
recuperação de crédito, trabalhou em renomados escritórios e 
assessorias do seguimento antes de fundar o escritório; 

• Graduado em Direito pela Universidade Cidade de São Paulo; 
• Pós-graduado em Direito de Processo Civil pela Pontifícia 

Universidade Católica (PUC-SP); 
• MBA em Gestão Empresarial pelo IBMEC-IGEOC; 

Marcus Vinicius Guimarães Sanches 

• Sócio com experiência de 18 anos na área jurídica e de 
consultoria, trabalhou em renomados escritórios bem como em 
Bancos Privados antes de integrar o escritório; 

• Graduado em Direito pela Universidade Paulista; 
• Pós-graduado em Direito de Processo Civil pela Faculdades 

Metropolitanas Unidas (UNI-FMU); 
• Especializado em gerenciamento empresarial e gestão de 

pessoas pela Fundação Getúlio Vargas – FGV; 

Anderson Wanderley Rodrigues 



• Sócia com experiência de 15 anos na área jurídica, em especial 
com o Direito do Consumidor, Empresarial e Bancário, trabalhou 
em renomados escritórios, vivenciando e gerenciando rotinas de 
contencioso em massa, consultoria e patrocínio de causas 
exclusivas, antes de fundar o escritório; 

• Graduada em Direito pela Universidade Mackenzie; 
• Pós-graduada em Direito Empresarial pela Escola Paulista de 

Direito (EPD); 

Joyce Ellen de Carvalho Teixeira Sanches 

• Consultora com experiência de mais de 20 anos na área 
administrativa e financeira, trabalhou em multinacionais, 
vivenciando e gerenciando rotinas de diversas áreas 
administrativas, antes de integrar o escritório; 

• Graduada em Administração pela Universidade São Francisco; 
• Pós-graduada em Marketing pela Universidade São Francisco. 

Sandra Rodrigues Bueno Romeiro 

Quadro Societário 



Nossa Equipe 

O escritório GUIMARÃES SANCHES 

Advogados conta com colaboradores 
qualificados e motivados, investindo no 
aprimoramento contínuo para formação 
e manutenção da equipe 

 Advogados especializados em cada área de atuação; 
 Investimento na formação e aprimoramento profissional; 
 Rigorosa seleção, treinamento e acompanhamento contínuo; 

 Departamentos integrados; 
 Adequação de perfil e estratégias; 
 Bem estar, segurança e reconhecimento; 
 Reciclagem e curso de aperfeiçoamento jurídico; 



Principais Clientes 



Área de Atuação 

                       
DIREITO 

TRABALHISTA E 
PREVIDENCIÁRIO  

• Consultoria preventiva para questões de direitos individuais e coletivos;  

• Intervenção junto ao INSS para obtenção de Benefícios; 

• Representação em processos administrativos e judiciais de pessoas físicas e jurídicas relacionados à aplicação das normas 
trabalhistas e previdenciárias; 

• Realização de audiências na esfera trabalhista; 

DIREITO 
EMPRESARIAL 

• Assessoria nas mais diversas questões empresariais;  

• Elaboração de contratos e acompanhando no desenvolvimento de seus negócios; 

• Atuação em processos falimentares e recuperações judiciais tanto na representação dos credores, quanto de insolventes;  

• Consultoria na estruturação de operações complexas em diversos ramos de atividades; 

DIREITO 
TRIBUTÁRIO 

• Consultoria em matéria tributária, incluindo a elaboração de planejamento fiscal, bem como assessoria jurídica quanto às 
normas e procedimentos da legislação tributária; 

• Atuação em todas as fases de processos fiscais, nas esferas judiciais e administrativas; 

DIREITO 
IMOBILIÁRIO 

• Atuação e assessoria em compra, venda, permuta, dação em pagamento, constituição de hipotecas, locações e joint 
ventures; 

• Confecção de contratos de locação, compra e venda e alienação;  

• Integração de negócios imobiliários aos projetos industriais e empresariais; 

• Análise geral do imóvel, envolvendo estudos da região;  



Área de Atuação 

DIREITO DO  
CONSUMIDOR 

• Consultoria para tomada de decisões preventivas e corretivas que preservem a imagem da empresa e o bom 
relacionamento com seus clientes-consumidores, para prevenir e evitar práticas que possam trazer responsabilidade 
indenizatória e imputação de condutas ilícitas; 

• Ações de responsabilidade civil decorrentes de acidentes de consumo e defeitos nos produtos e serviços; 

                                
DIREITO DE 
FAMÍLIA E 

SUCESSÕES 

• Atuamos em diversas ações do ramo de Direito de Família e Sucessões, tais como: reconhecimento e dissolução de união 
estável, divórcio, partilha judicial e extrajudicial, ação de alimentos, execuções de pensão, guarda e regulamentação de 
visitas, arrolamento de bens, investigação de paternidade, alvarás, adjudicações, interdição judicial, inventários, 
arrolamentos e testamentos, planejamento sucessório, pacto antenupcial, adoção, dentre outros; 

                              
DIREITO  

BANCÁRIO E 
FINANCEIRO 

• Assessoria jurídica para instituições financeiras e empresas tomadoras de crédito em diversos assuntos envolvendo direito 
bancário e financeiro, em operações variadas, tais como empréstimos, financiamentos, investimentos, dentre outros; 

                     
CONTENCIOSO        

E                       
ARBITRAGEM 

• Atuação em litígios perante os órgãos administrativos, judiciários de 1° grau, turmas recursais e tribunais judiciais, 
incluindo os tribunais superiores, além de Arbitragem, em todas as áreas do Direito; 



Abrangência 

Escritório Jurídico de Apoio em todo Brasil 

Sede – Guimarães Sanches 

E. J. A. 



Estrutura 

 Amplas e modernas instalações; 
 Salas de reunião, treinamento e 

descompressão; 

 Sediada na Cidade de São Paulo – Bairro do 
Tatuapé; 

 Prédio exclusivo com quatro pavimentos; 

 Sala privativa para atendimento do 
seu cliente; 

 Estacionamento próprio; 
 Acessibilidade; 

Ambientes 
criados 

para integração, 
convivência, 

produtividade e 
crescimento. 



Ferramentas Tecnológicas 

Sistema  Jurídico; 

 

Leitura automática  
de Publicações; 

 

Agendamento 
automático  de  

prazos; 

 

Back-up  diário em 

servidores  externos; 

 

Ambiente  de  Rede 
certificado; 

 

No-breaks  em  todos 
os  servidores;  

Equipe de 
desenvolvimento; 

 

DBA dedicado  e 
analista de segurança 

de rede; 

 

Firewall; 

Sistema  de  
pesquisa  para 
localização  de 
pessoas  e bens; 

 

Banco  de  Dados  

Oracle/SQL; 

Ligações gravadas e 
monitoradas; 



Por que o escritório Guimarães Sanches? 

. 

Gestão ativa dos 
sócios-diretores 

Organização 
customizável às 
necessidades, 

procedimentos e 
expectativas de 
nossos parceiros 

Relacionamento 
diferenciado, 

conquistando a 
preferência dos 

clientes e a 
satisfação dos 
colaboradores Atendimento 

personalizado, 
com advogados 
exclusivos para 

cada área de 
atuação 

Segurança da 
informação e 

confidencialidade 
garantida 

Profissionais 
altamente 

qualificados 
buscando sempre 

os melhores 
resultados  



E-mail: contato@guimaraessanches.com.br 
Fone: (11) 3777-7130 

Sede: Rua Antônio Camardo, 917 | Tatuapé | São Paulo/SP 
Visite nosso site: www.guimaraessanches.com.br 

Contato 

http://www.neogs.com.br/

