
 

PAULO ROBERTO DE MENEZES VILHENA 
Gerente Jurídico, Compliance e Governança Corporativa 

 
Brasileiro/Português (dupla nacionalidade) 
Casado, 48 anos 
OAB/RJ: 95.665 
e-mail: paulormvilhena@gmail.com 
https://www.linkedin.com/in/paulo-vilhena 

 

Rio de Janeiro, RJ 
Cel.: (+5521) 99777-3887 
Tel.: (+5521) 3557-8521 

Disponível para viagens e mudanças de Estado/Pais 

PERFIL PROFISSIONAL  

• 22 anos de experiência profissional como Advogado Corporativo, especialista em Direito Empresarial, Compliance e 
Governança Corporativa, atuando como Gerente Jurídico, Compliance e Relações Institucionais, para Indústrias e 
Grandes Empresas; 

• Experiência em implantação, desenvolvimento e gestão de Departamento Jurídico, Compliance e Relações 
Institucionais, implementando as regras de Governança Corporativa, de acordo com as melhores práticas de 
governança corporativa, em consonância com a cultura organizacional da Companhia; 

• Implantação e Desenvolvimento do Programa de Compliance (Avaliação de Riscos, Gestão de Riscos, Código de 
Conduta, Política Anticorrupção, Política de Governança Corporativa, Canal de Denúncias, Treinamentos, Investigação 
Interna, Cláusulas Éticas para Contratos, Due Diligence, Termo Adesão, Ajuste nos Procedimentos, Controles Internos 
e Implementação de Melhores Práticas de Governança Corporativa); 

• Liderança em startup de Companhias, constituição societária, operações societárias, M&A, Acordo de Acionistas, Joint 
Venture, Consórcio; obtenção de licenças, matrículas, alvarás e abertura de filiais 

• Experiência em Relações Institucionais com forte interação perante Agências Reguladoras, Agentes de Fiscalização, 
Autoridades Públicas e Órgãos Governamentais, realizando a Gestão de Regulação; 

• Elaboração, revisão e negociação de contratos de EPC de alta complexidade (Internacionais e Nacionais), Subcontratos, 
Contratos Financeiros (incluindo, mas não se limitando, Contrato de Depósito e financiamento com BNDES), Contratos 
de Infraestrutura e Acordos Comerciais; 

• Gestão de questões estratégicas de regulação, administrativo, contencioso, controle de escritórios de advocacia 
terceirizados e da equipe interna de advogados; 

• Visão sistêmica do negócio, senso de propriedade, perfil de business partner, assessoria a áreas estratégicas, busca 
de desenvolvimento de negócios e dos melhores resultados para a Companhia; 

• Capacidade de gestão de pessoas e crises, trabalhando sob pressão, capacidade de adaptação, motivação da equipe 
e desenvolvimento de habilidades individuais; 

• Profissional comprometido, alinhado com a integridade da Companhia, comunicação empresarial eficaz e objetiva, 
aprendizagem ativa, atento às inovações e às necessidades da Companhia. 

 

FORMAÇÃO ACADÊMICA 

• IBMEC: LL.M – Direito Empresarial - 2021 
 
• Universidade Federal Fluminense: Pós-graduação – Direito Processual Civil – 2007 

 
• Universidade Santa Úrsula: Graduação em Direito – 1998 
 
CERTIFICAÇÃO PROFISSIONAL / CURSOS COMPLEMENTARES  

- Lec Certification Board: Certificação Profissional em Compliance Anticorrupção (CPC-A)   
                                 Validade: Jan. 2020 à Jan. 2022 

- LDE IBMEC – Acordo de Acionistas – Nov. 2020 
- Windward: Executive Education Program - Sanctions Compliance for Shipping – Set. 2020 
- Udemy: EXIN Privacy & Data Protection Essentials (LGPD)– Set. 2020 
- PUC-RJ: Compliance Anticorrupção – Set. 2020 
- UNODC - United Nations Office on Drugs and Crime: The Fight Against Corruption (Tenth principle against corruption 

and the United Nations Convention against Corruption) – Ago. 2020 
- USP: Fusões e Aquisições (M&A) – Ago. 2020 
- IBMEC: LGPD and GPDR – Jun. 2020 
- FGV: (i) Normas Anticorrupção, Antissuborno e Compliance Público – Jun. 2020 

        (ii) Ética Empresarial – Jun. 2020 
- Udemy: LGPD – Fev. 2020 
- LEC – Legal Ethics Compliance: Compliance Anticorrupção – Nov. 2019 
- OAB/RJ: Concessão de Portos e Aeroportos (Normas de regulação - Infraestrutura) – Jun. 2019 
- ESA/RJ: Reforma Trabalhista – Out. 2017 
- PECB: Auditor Líder de Sistema de Gestão Antissuborno – ISO 37001 – Set. 2017 
- ABNT: (i) Auditor Líder de Sistema de Gestão Antissuborno – ISO 37001 – Set. 2017 

          (ii) Sistema de Gestão Antissuborno - ISO 37001 – Jun. 2017 
- Alliance for Integrity: Prevenção à Corrupção – Dez. 2016 
- IBEF: Compliance – Dez. 2016 
- ABS GROUP: ISPS Code – Prevenção de Riscos – Dez. 2015 
- FGV: International Contracts & Business Law – Out. 2015 
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IDIOMAS 

Inglês - Fluente 
 
EXPERIÊNCIA PROFISSIONAL 

ESTALEIRO BRASA LTDA (JV do grupo SBM OFFSHORE INC) 
Indústria Naval de grande porte/ Metalurgia/ Estaleiro/ Fabricação, Montagem, Integração, Comissionamento de módulos 
para Plataformas do tipo FPSO/ Reparo e Manutenção Onshore e Offshore/ Terminal Portuário de Uso Privativo (TUP)/ 
Base de Apoio Offshore/ Serviços de Armazém Geral, Logística, Transporte Marítimo e Heavy Lifting 
 
Gerente Jurídico, Compliance e Relações Institucionais 
11/2011 – 07/2019  
 
Responsibilidades: 
• Gestão do Departamento Jurídico, Compliance e Relações Institucionais, com reporte direto aos Diretores e aos Sócios 

Quotistas da JV; 
• Liderança no startup da empresa, sua constituição societária, obtenção de todas as licenças, autorizações e inscrições 

corporativas, abertura de filiais, constituição de novas empresas; 
• Operações Societárias, assessoria a Diretoria em assuntos de governança, compliance e jurídico, assegurando que as 

reuniões do Conselho de Administração e da Diretoria seguissem o Contrato Social, o Acordo de Acionistas e as políticas 
internas, sendo responsável pela emissão, controle e registro de atos societários, constituição de sociedades, acordo 
de acionistas, resoluções do Conselho e M&A; 

• Implantação, desenvolvimento e gestão do Programa de Compliance (Mapeamento de riscos, Gestão de Riscos, Código 
de Conduta, Política Anticorrupção, Política de Governança Corporativa, Canal de Denúncia, Questões de Conformidade, 
Treinamentos, Investigações, Cláusula de Ética para Contratos, Due Diligence, Termos de Adesão, Ajustes em 
Procedimentos, Controles Internos e Implementação das Melhores Práticas de Governança Corporativa), para adoção 
dos princípios anticorrupção e antissuborno estabelecidos na legislação em vigor (Lei Anticorrupção n.º 12.846/13, 
Foreign Corrupt Practices Act – FCPA, Lei Sarbanes Oxley, U.K. Anti-bribery Act e ISO 37.001);  

• Coordenação de due diligence (Know Your Employee, Know Your Client, Third Parties, Business Partners e M&A); 
• Liderança do Comitê de Ética, gerenciando o canal de denúncias, realizando investigações e dando suporte jurídico ao 

RH na avaliação e aplicação de medidas disciplinares; 
• Liderança em regulação, interação e representação perante Agências Reguladoras, Agentes Fiscais, Autoridades 

Marítimas, Portuárias, Ambientais e Trabalhistas, assim como, Órgãos Governamentais e Entidades Sindicais, 
atendendo a todas as reuniões e inspeções; 

• Negociação, elaboração e revisão de Contratos de EPC (nacionais e internacionais), todos os acordos comerciais 
(incluindo mas não se limitando a LoI, MoU, MoI, MoA, NDA, JoA, WoA, etc), contratos de afretamento, serviços 
portuários, serviços de armazém geral, manutenção, fornecedores, prestadores de serviço, contratos de infraestrutura 
(CUSD - Contrato de Uso de Sistema de Distribuição, CDD - Contrato de Conexão ao Sistema de Distribuição, CCER - 
Contrato de Compra de Energia Regulada), operações financeiras (cessões de crédito, crédito consignado, contrato de 
mútuo financeiro, contrato de câmbio, contrato de concessão de linha de crédito a título de adiantamento, contrato de 
financiamento), locações em geral, contrato de cooperação técnica, contrato de responsabilidade técnica, etc.; 

• Gestão do software jurídico para os contratos da Companhia, toda a equipe jurídica de advogados, todas as questões 
regulatórias e administrativas, contenciosos e escritórios de advocacia; 

• Assessoria jurídica aos departamentos internos, aproximando a equipe de advogados da operação, reduzindo o tempo 
de retorno jurídico, atuando como parceiro do negócio, assessorando no desenvolvimento de negócios, indicando 
oportunidades de negócios, participando de reuniões, emitindo relatórios e pareceres jurídicos; 

• Assessoria jurídica em licitações, elaboração de defesas e recursos 
• Elaboração e administração da previsão de orçamento anual do departamento; 
• Assessoria jurídica a outra empresa do mesmo grupo econômico: BRASIL SUPERLIFT SERVIÇOS DE IÇAMENTO 

LTDA (empresa de Heavy Lifting/ Apoio Portuário/ Transporte Marítimo) – de 11/2011 até 07/2019 (JV do grupo SBM 
OFFSHORE INC), para qual liderei seu Startup, sua constituição societária, obtenção de todas as licenças, operações 
societárias, Circularizações para o afretamento de balsa guindaste de bandeira estrangeira (Pelicano 1 – Panamá) 
perante a ANTAQ para serviço de apoio portuário, bem como, a renovação dos certificados da embarcação perante as 
Autoridades Marítimas Panamenha e Brasileira (Certificado de Registro, AJB, AIT e CTS), licença de rádio e autorização 
de sinal de antena para acesso à internet perante a ANATEL, processo de importação para admissão temporária (quer 
seja para a utilização econômica com pagamento proporcional dos impostos e/ou para o aperfeiçoamento do ativo 
para ser submetida a reparo com a suspensão dos impostos), requerimento de lay-up, negociação de diversos contratos 
de Serviço de Heavy Lifting, Afretamento e Transporte Marítimo para projetos de EPC 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
SANTA BÁRBARA ENGENHARIA S/A  
Empresa Engenharia de grande porte 
 
Consultor Jurídico Sênior (Setor de Óleo e Gás) 
07/2011 to 10/2011 
 
Responsabilidades: 
• Implementação do Departamento Jurídico local para dar suporte ao Contrato de EPC (Instalação do Sistema de 

Combate a Incêndio do COMPERJ/Petrobras); 
• Desenvolvimento de projeto para implementar o fluxo de análise de contratos entre o Departamento Jurídico e seus 

clientes internos para elaboração, revisão e negociação de contratos de infraestrutura (fornecedores, prestadores de 
serviço, locação de imóveis residenciais, galpões e veículos, equipamentos em geral, link de internet, estação de 
tratamento de esgoto – ETE, dentre outros), gestão dos assuntos administrativos e contencioso judicial, controle dos 
escritórios terceirizados 

• Assessoria jurídica multidisciplinar à equipe de engenharia de projetos, logística e atividades de compras, em apoio a 
construção; 

• Elaboração e administração de previsão de orçamento para o departamento. 
 

 
ESTALEIRO MAUÁ SA  
Indústria Naval de grande porte/ Metalurgia/ Estaleiro/ Fabricação, Montagem, Integração, Comissionamento de módulos 
de Topside para Plataformas do tipo FPSO, Plataformas Fixas e Navios Sonda/ Reparo e Manutenção Naval Onshore e 
Offshore/ Terminal Portuário de Uso Privativo (TUP)/ Entreposto Aduaneiro. 
 
Coordenador Jurídico 
04/2008 to 12/2010 
 
Responsabilidades: 
• Reporte direto ao Diretor Presidente, a Diretoria Financeira e aos Acionistas, atuando de forma consultiva e preventiva; 
• Implantação, Desenvolvimento e Gestão do Departamento Jurídico, para melhor atender os clientes internos, atuando 

como parceiro do negócio dentro da Companhia, dando agilidade na análise de contratos e acordos comerciais; 
• Desenvolvimento de processos e procedimentos para aumentar a produtividade e melhoria de performance do 

Departamento Jurídico; 
• Operações Societárias, emissão e registro de Atos Societários (S.A.), assessoria jurídica as Reuniões de Diretoria e 

preparação das respectivas atas de reunião em Português e Inglês; 
• Adoção das melhores práticas de governança corporativa e princípios anticorrupção da do Foreign Corrupt Practices 

Act – FCPA, elaboração de cláusulas éticas para contratos, ajustes em procedimentos internos e treinamento para 
interpretação, conscientização e implementação de normas anticorrupção; 

• Coordenação de due diligence, condução de investigações internas e apoio jurídico ao RH na avaliação e aplicação de 
medidas disciplinares; 

• Atividades de Relações Institucionais, com forte interação perante Agências Reguladoras, Agentes Fiscais, Autoridades 
Marítimas, Portuárias e Ambientais, assim como, Órgãos Governamentais, atendendo a todas as reuniões e inspeções;  

• Elaboração, revisão e negociação de contratos de EPC (internacionais e nacionais), subcontratos, acordos comerciais 
(incluindo mas não se limitando a LoI, MoU, MoI, MoA, NDA, WoA, etc),  contratos de serviço de reparo e manutenção, 
afretamento de embarcações, serviços portuários, serviços de entreposto aduaneiro, serviços de heavy lifting, 
fornecedores, prestação de serviço em geral, contratos de infraestrutura, operações financeiras (contrato de conta de 
depósito / escrow account agreement, contrato de financiamento mediante abertura de crédito com garantias 
fidejussórias com BNDES, cessões de crédito, crédito consignado, contrato de mútuo financeiro, contrato de câmbio,  
contrato de assunção de dívida), contratos de locação, contrato de cooperação técnica, contrato de seguro saúde, etc; 

• Liderança e gestão do software jurídico para os contratos e ações judiciais da Companhia; 
• Gestão dos assuntos de regulação e administrativos, contencioso, arbitragem e escritórios jurídicos; 
• Assessoria jurídica em licitações públicas, preparação de defesas e recursos; 
• Elaboração e Administração da previsão de orçamento anual do departamento, suas Políticas e suporte jurídico a outras 

empresas do mesmo grupo econômico; 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



FLEURY DA ROCHA & ASSOCIADOS ADVOGADOS 
Escritório de médio porte com atuação em todo território Nacional 
 
Advogado Sênior 
06/2006 to 04/2008 
 
Responsabilidades: 
• Assessoria jurídica multidisciplinar relacionada ao Direito Empresarial, Comercial, Civil, Contratual, Consumidor, 

Imobiliário, Marítimo e Bancário; 
• Responsável pela revisão e elaboração de contratos nacionais e internacionais e acordos comerciais; 
• Elaboração de peças processuais, pareceres, relatórios, participação em audiências, sustentações orais e assessoria 

jurídica para empresas de grande porte como FRESENIUS MEDICAL CARE LTDA, CDR-CLINICA DE DOENTES RENAIS 
SA, VOLKSWAGEN DO BRASIL LTDA, BANCO VOLKSWAGEN SA, FUNDAÇÃO PETROBRÁS DE SEGURIDADE SOCIAL 
(PETROS), AERÓLEO TAXI AÉREO S/A, DELBA MARÍTIMA NAVEGAÇÃO S/A, e outras. 

• Coordenação de advogados e estagiários 
 

 
COSTA NETO & FONTES DE FARIA ADVOGADOS  
Escritório de médio porte em crescimento com atuação no Estado do Rio de Janeiro 
 
Gerente Jurídico  
01/2004 to 06/2006 
 
Responsabilidades: 
• Responsável pela gestão da área contenciosa de Direito Empresarial, Comercial, Civil, Contratual, Imobiliário, 

Consumidor e Criminal Empresarial; 
• Responsável por revisar e elaborar contratos e acordos comerciais; 
• Elaboração de peças processuais, pareceres, relatórios, participação em audiências, sustentações orais e assessoria 

jurídica a empresas de grande porte como CASAS BAHIA COMERCIAL LTDA, MEXTRA COSMÉTICOS LTDA (VISCAYA 
COSMÉTICOS), RIL REPRESENTAÇÕES INDUSTRIAIS LTDA, EDITORA NOTRYA (GUIA REX), RODRIGUES E SANTANA 
CONSULTORIA IMOBILIÁRIA LTDA (SPECIAL PLACES), WHALEBONE COMÉRCIO E INDÚSTRIA DE ROUPAS LTDA ME 
e outras. 

• Gestão da equipe de advogados e estagiários;  
• Previsão de orçamento anual: preparação e monitoramento. 
 
 

CASAS BAHIA COMERCIAL LTDA 
Empresa de Varejo de Grande Porte com atuação em todo território Nacional 
 
Coordenador Jurídico (RJ e MG) 
12/1999 to 12/2003 
 
Responsabilidades: 
• Reestruturação e organização do Departamento Jurídico, Coordenação de toda a equipe de advogados (34), redefinição 

de responsabilidades e atribuições entre advogados e escritórios de advocacia terceirizados; 
• Suporte jurídico aos departamentos internos e a todas as filiais da Companhia no Estado do Rio de Janeiro e Minas 

Gerais, trabalhando mais próximo de todos os Gerentes Regionais das Lojas para o desenvolvimento e implementação 
de projeto para melhorar as contingências judiciais e a redução dos custos de passivos; 

• Liderança e gestão de software jurídico para as ações judiciais da Companhia; 
• Gestão de todo contencioso de massa administrativo, cível, consumidor e trabalhista; 
• Elaboração de relatórios para o Conselho de Administração e auditores externos; 
• Emissão de pareceres jurídicos para o Conselho de Administração acerca de várias áreas do direito; 
• Representação da empresa perante seus fornecedores e Órgãos Governamentais (Prefeituras Municipais, Secretarias 

de Licenciamento e Fiscalização, SEFAZ, ALERJ, Governo Estadual, DECON, etc), com a obtenção de licenças, inscrições 
e autorizações; 

• Controle do orçamento anual do departamento, revisão e atualização de suas políticas; 
 

 


