


Somos um escritório full 
service que aplica uma visão 
moderna do direito para atender 
empresas de todos os setores 
em suas demandas jurídicas.

Propomos soluções jurídicas 
arrojadas e inovadoras, 
alinhadas ao futuro dos 
negócios, aplicando sempre as 
melhores tecnologias para uma 
advocacia mais eficiente.

Para nós, a advocacia 
estratégica contemporânea é 
aquela que viabiliza negócios 
para seus clientes com 
segurança jurídica e 
sustentabilidade social, 
ambiental e econômica.

Em um ambiente que prioriza a 
diversidade e a inclusão, 
valorizamos os relacionamentos 
construídos e pautados em 
respeito, confiança, empatia e 
dedicação.



Referência em gestão de 
carteiras e consultivo de 
relações de consumo.

Soluções arrojadas para 
controvérsias e litígios 
complexos.

O direito aplicado às novas 
tecnologias e à transformação 
digital dos negócios.

Direito societário e contratual que 
acelera empresas e viabiliza seus 
negócios.

Segurança e criatividade no 
planejamento familiar e 
sucessório.

Suporte jurídico assertivo na 
realização de projetos e ativos 
imobiliários. 

Estratégias preventivas e 
resolutivas no âmbito penal 
empresarial. 

Tratamento responsável para 
a privacidade e os dados 
pessoais.

Soluções pragmáticas para 
um complexo sistema 
tributário. 

Novas abordagens e práticas nas 
relações entre empresas e seus 
integrantes.

Sistemas e projetos de 
tecnologia para empresas na 
era da Advocacia 5.0.

Alocação de advogados em 
empresas e departamentos 
jurídicos.



CONHEÇA NOSSOS ADVOGADOS

GUSTAVO VISEU

CEO

CARLA SILVERIO

Secondment

CARLA RAHAL

Penal

CARLOS NEI BARRETO

Consumidor | Cível

FÁBIO NIEVES

Tributário

FERNANDA HOROVITZ

Cível | Família e Sucessões

RICARDO MOTTA

Relacionamento com o Mercado

EDOARDO STEFANO

Legal Ops | COO 

SILMARA BERNARDO

Trabalhista

MANOEL MONTEIRO

Empresarial e Societário

LUIS GUSTAVO LEÃO

Consumidor | Digital

GISELLE VERGAL

Imobiliário

GUILHERME MANIER

Tributário

ANTONIELLE FREITAS

Proteção de Dados

https://viseu.com.br/equipe
tel://11%203185-0184/
https://br.linkedin.com/in/gustavo-viseu-036ab
tel://11%203185-0188/
https://www.linkedin.com/in/carla-freire-moreira-silverio-5519753b/
tel://11%203185-0150/
https://www.linkedin.com/in/carlarahaladvogadosassociados/
tel://11%203185-0128/
https://www.linkedin.com/in/carlos-nei-fernandes-barreto-j%C3%BAnior-724540a8/
tel://11%203185-0160/
https://www.linkedin.com/in/f%C3%A1bio-nieves-barreira-89b1003a/
tel://11%203185-0127/
https://www.linkedin.com/in/fernanda-horovitz-frankel-ab792b16/
https://www.linkedin.com/in/ricardo-motta-43538b5/
tel://11%203185-0123/
https://www.linkedin.com/in/edoardo-de-stefano-8b9803b1/
tel://11%203185-0104/
https://www.linkedin.com/in/silmara-monteiro-bernardo-aa14b86b/
tel://11%203185-0116/
https://www.linkedin.com/in/manoel-monteiro-9614a616/
tel://11%203185-0153/
https://www.linkedin.com/in/luisgustavoleao/
https://www.linkedin.com/in/giselle-vergal-7a906a62/
tel://11%203185-0185/
https://www.linkedin.com/in/guilherme-manier-carneiro-monteiro-730b5780/
tel://11%203185-0295/
https://www.linkedin.com/in/antonielle-freitas/
tel://11%203185-0122/
mailto:gviseu@viseu.com.br
mailto:csilverio@viseu.com.br
mailto:crahal@viseu.com.br
mailto:cbarreto@viseu.com.br
mailto:fnieves@viseu.com.br
mailto:fhorovitz@viseu.com.br
mailto:gvergal@viseu.com.br
mailto:lleao@viseu.com.br
mailto:mmonteiro@viseu.com.br
mailto:sbernardo@viseu.com.br
mailto:afreitas@viseu.com.br
mailto:rmotta@viseu.com.br
mailto:estefano@viseu.com.br


Pensamos carreira como a tríade de 
técnica, experiência e comportamento 
(TEC).

Nossa governança conta com a 
atuação colaborativa e participativa 
dos membros dos nossos comitês.

Transformação de dentro para fora!
Construção de um ambiente 
múltiplo, igualitário e respeitoso.

Fomos certificados pelo Great Place
To Work, que destaca as melhores 
empresas para se trabalhar.



Em parceria com renomada corretora 
de Criptoativos, aceitamos o 
pagamento de honorários em 
criptomoedas.

Adotamos a Advocacia 5.0 pautada 
em três pilares: Pessoas, Processo e 
Tecnologia.

Escritório virtual destinado às 
demandas geradas pelo Metaverso, 
que possibilita novas interações de 
negócios, comunicação e estudos 
sobre o tema.

Aplicamos as melhores políticas e 
práticas de mercado para garantir a 
privacidade e compliance aos nossos 
clientes.



https://api.whatsapp.com/send?phone=+55%2011%209%209521-5422&text=Ol%C3%A1
tel://011%203185-0185/
mailto:info@viseu.com.br
http://www.viseu.com.br/
altspace://account.altvr.com/api/spaces/viseu-advogados-9338
mailto:recrutamento@viseu.com.br
https://viseu.com.br/experiencia-do-cliente/
mailto:dpo@viseu.com.br
https://www.linkedin.com/company/viseu-advogados/
https://www.instagram.com/viseu_advogados/
https://www.youtube.com/channel/UCxZDLhmfB5H9LPxFXD_4-Ng/featured
https://viseu.com.br/cate/noticias/

