
Vernalha Pereira e Sampaio Ferraz  
formam associação
Os dois conceituados escritórios jurídicos anunciam a  
ampliação de sua atuação no Brasil por meio de associação



Os escritórios de advocacia Vernalha Pereira e Sampaio Ferraz têm a satisfação de comunicar 
que se associaram para oferecer aos seus clientes uma atuação conjunta e complementar.

Este trabalho integrado de duas bancas com excelência profissional reconhecida permitirá 
aumentar a abrangência dos serviços oferecidos, mantendo a dedicação, foco e criatividade 
que sempre foram características dos escritórios. A rica mistura de um estilo moderno com uma 
tradicional boutique de advocacia possibilitará a busca de resultados ainda mais expressivos 
para os clientes.



Estamos muito otimistas com a associação. 
Nossas culturas são complementares, e 
compartilhamos os mesmos valores e visão 
do Direito.

Fernando Vernalha  
Sócio do Vernalha Pereira

Enxergamos essa parceria como uma grande 
oportunidade de crescimento sem perder as 
características que nos definem desde o início: 
a dedicação personalizada de nossos sócios 
aos casos, aliada ao desenvolvimento de 
projetos acadêmicos e de pesquisa e inovação. 

Tercio Sampaio Ferraz Junior 
Sócio do Sampaio Ferraz



Com a associação, os escritórios compartilharão uma estrutura robusta, com mais de 150 
profissionais de alta capacidade e qualificação, presentes nas cidades de São Paulo, Rio 
de Janeiro, Curitiba e Brasília.

Vislumbramos com entusiasmo a possibilidade de ofertar aos nossos clientes 
conhecimentos adquiridos e acumulados em setores e mercados específicos, 
pelos dois escritórios, de maneira cada vez mais transversal e multiáreas” 

Thiago Francisco da Silva Brito e Bruno Pierin Furiati,  
do Sampaio Ferraz



As áreas atendidas pelos parceiros agora 
contemplam as seguintes práticas:

Direito Público e Regulatório

Econômico e Concorrencial (Antitruste)

Privatizações, Concessões e PPPs

Contencioso e Arbitragem

Contratos, Societário e M&A

Mercados Financeiro e de Capitais

Financiamento de Projetos Estruturados

Tributário e Trabalhista

Compliance e Integridade Corporativa

Penal Empresarial

Healthcare e Life Sciences

Teoria Geral do Direito

Nós nos definimos como um escritório em movimento, sempre prontos para enfrentar grandes desafios. A união 
com o Sampaio Ferraz nos torna ainda mais assertivos nesse caminho. A parceria fortalece ambas as bancas, com 
sinergias para construir um futuro ainda melhor”, 

Luiz Fernando Casagrande Pereira,  
sócio do Vernalha Pereira



Sobre o Vernalha Pereira

Saiba mais:  
www.vernalhapereira.com.br

Com 22 anos de atuação no mercado jurídico, o escritório 
possui unidades em São Paulo, Rio de Janeiro, Brasília e 
Curitiba. Fundado pelos sócios Luiz Fernando Casagrande 
Pereira e Fernando Vernalha, a banca atende centenas 
de empresas, instituições e entidades, em mais de dezoito 
áreas jurídicas e setores de especialização.

É apontado pelo ranking Chambers Brazil como um dos 
escritórios mais recomendados nas práticas de Public Law  
e General Business Law; é indicado pelo diretório britânico 

The Legal 500 como um dos melhores escritórios de 
advocacia do Brasil; é reconhecido pelo Leaders League 
entre as bancas mais recomendadas em Projects e 
Infrastructure, Public Law e Dispute Resolution.

Ao longo de sua história, Vernalha Pereira tem atuado como 
legal advisor na estruturação e gestão jurídica de relevantes 
projetos por todo o Brasil. Representa o interesse de grandes 
players do mercado em casos complexos, envolvendo as 
principais expertises do direito corporativo.



Saiba mais:
www.sampaioferraz.com.br

Sobre o Sampaio Ferraz

Com sede em São Paulo e filial em Brasília, o escritório se 
caracteriza pela larga experiência em casos estratégicos 
do direito econômico, em especial nas áreas concorrencial 
e regulatório, tendo atuado em algumas das ações mais 
relevantes da história do antitruste no país. Nos últimos 
anos, expandiu suas áreas e práticas, na assessoria jurídica 
a questões societárias, incluindo de companhias abertas, 
processos de fusões e aquisições, fundos de investimento, 
mercados financeiro e de capitais, reestruturações de 
dívida e anticorrupção.

Foi fundado pelo Prof. Tercio Sampaio Ferraz Junior, um
dos principais juristas brasileiros, autor de livros de direito
adotados em várias universidades, e pelo advogado
Thiago Francisco da Silva Brito. Na última década, o
sócio Bruno Pierin Furiati se juntou a eles.

A banca é apontada pelos rankings Chambers Brazil e 
Leaders League como um dos melhores escritórios do país 
na prática de Direito Concorrencial e Antitruste.




