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MENSAGEM DO
SÓCIO-DIRETOR
Erik Oioli

Ao encerrarmos 2018 e olharmos pra trás,
temos a satisfação de perceber o quanto
construímos. Se é verdade que o escritório
é uma obra em permanente construção,
neste ano – dando continuidade a um
profundo processo de transformação e
profissionalização iniciado um ano antes –
reforçamos os alicerces para continuarmos
a crescer e nos posicionar cada vez mais
como um escritório de excelência naquilo
que faz, sempre com foco na qualidade
técnica e no atendimento de nossos
clientes.
Em um ano que se iniciou cheio de
incertezas motivadas pela insistente crise
política e econômica e um cenário eleitoral
complexo, encerramos o período com um
expressivo crescimento de 58% em nossas
receitas operacionais, não computados
êxitos em litígios patrocinados pelo
escritório. Todas nossas áreas de formação
apresentaram crescimento. Em apenas um
ano, consolidamos o VBSO como uma
das principais referências em Direito do
Agronegócio do país (nível 1, de acordo
com a Revista Análise Advocacia 500 de
2018). E, falando em reconhecimento,
todas nossas áreas de atuação obtiveram
destaque nos principais rankings nacionais
e internacionais e dois novos sócios
também passaram a ter reconhecimento
individual. Isto evidencia um crescimento
consistente e com qualidade reconhecida
pelos nossos clientes, reforçando nossa
vocação como escritório especializado e
focado no atendimento diferenciado.
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Na construção dos alicerces, evoluímos na implantação do Programa CAP – Cliente,
Aprendizado e Produtividade, por meio de um piloto gerido com todos os sócios
e que será estendido a todo o escritório em 2019, bem como na consolidação de
um sistema de transparência e governança da informação. Também evoluímos na
construção de ferramentas voltadas ao incremento de eficiência e redução de custos
para nossos clientes, seja no nível gerencial, seja por meio da adoção de soluções
tecnológicas. Exemplo disso é a plataforma AgroDocs, ferramenta que permite, por
meio da tecnologia, a formalização simples e segura de operações de financiamento
da cadeia agroindustrial.
Como um dos pilares centrais em nossa estratégia,
investimos na melhoria do atendimento de nossos
clientes, por meio do Projeto de Hospitalidade.
Este projeto visou à implantação de conceitos de
hotelaria na prestação de nossos serviços, passando
pelo mapeamento de gargalos, redefinição de
processos e treinamento de equipe. Como parte
do trabalho, também fizemos um levantamento
da opinião de alguns clientes estratégicos sobre
o escritório, que relevou insights importantes e
ao mesmo tempo confirmou o elevado nível de
satisfação com nossos serviços. Nesse mesmo
sentido, se nossa missão envolve satisfazer e
fidelizar nossos clientes, mais do que nunca é
importante ouvi-los, razão pela qual a partir deste
ano passamos a fazer uma pesquisa de satisfação
em todos os casos encerrados, bem como uma
pesquisa geral anual em toda a base ativa de
clientes.
Também estivemos mais próximos de nossos
clientes, aumentando expressivamente o número
de eventos realizados pelo próprio escritório,
levando conteúdo de qualidade produzido por
nossos times. Isto também fica evidenciado pela
abertura de nossa filial em Londrina e também pela
realização do evento focado em Agronegócio em
Ribeirão Preto. Também reforçamos a construção
da nossa marca por meio de patrocínios de eventos
importantes, como o GAF – Global Agribusiness
Fórum e o Congresso de Mercado de Capitais da
ANBIMA.

Em linha com a máxima de que nossas pessoas nos
definem, consolidamos neste ano as atividades da
Universidade VBSO, destinada a treinar e formar
nossos profissionais, tanto no viés técnico quanto
comportamental. Também intensificamos nosso
apoio no desenvolvimento acadêmico, que resultou
no aumento expressivo de profissionais seniores em
cursos de pós-graduação stricto sensu. Acreditamos
que nossa reputação é construída a partir da
reputação de cada um de nossos profissionais e
queremos ter cada vez mais profissionais que sejam
referência em suas áreas de atuação.
Também nutrimos o sentimento de que as
oportunidades e os ganhos de nossa atividade
devem ser revertidos para a sociedade. Nosso
Comitê HeForShe tem desenvolvido um papel
muito importante nesse sentido. Sua atuação hoje
extrapola o propósito de sua criação – reforçar o
papel e trabalhar pela igualdade da mulher no
ambiente de trabalho – e capitaneia nossas ações de
responsabilidade social, focadas nas áreas de saúde,
educação e bem estar social.
Todos estes esforços não seriam possíveis sem o
apoio de nossos clientes e de nosso maravilhoso
time. Vocês são a razão da nossa existência. Nosso
imenso agradecimento e o desejo de que em 2019
possamos superar todos os desafios e continuar a
construção de uma história de sucesso.

5

89 296
58% 80%
novos
clientes

de aumento em nossas
receitas operacionais

17
2

novas
contratações

novas filiais:
Vinhedo e
Londrina

VBSO ADVOGADOS EM 2018
6

mais
de

10

47

novos
casos
de satisfação
na pesquisa
de clima
livros publicados
com textos dos
nossos advogados
entrevistas e artigos
publicados em
jornais e revistas
especializadas

50.633,50
horas trabalhadas

7

AGRONEGÓCIO
Renato Buranello

Reconhecidamente o setor mais dinâmico e competitivo da
economia brasileira, o agronegócio mantém uma trajetória
de crescimento em meio às profundas crises que têm abalado
nosso país. Mesmo diante das incertezas que marcam hoje
nosso ambiente político e institucional, as perspectivas
continuam sendo de aumento da produção, da produtividade
e do volume de vendas externas. No que depender do agro,
o Brasil pode perfeitamente superar as atuais dificuldades e
reencontrar o caminho do desenvolvimento sustentável.
O agro estrutura-se em longas cadeias produtivas, cujos elos
vão da agricultura à indústria e aos serviços. Todos esses elos
compartilham problemas e destinos comuns. Por isso, nossa
abordagem procura tratar o setor em seu conjunto, cientes
de que fatores que limitam qualquer etapa da produção
contaminam toda a cadeia. Aqui, agricultura, indústria e
comércio não se distinguem. Nem se distinguem campo e
cidade, como descreve o resumo executivo do “O futuro é
agro 2018-2030”*.

*“O futuro é agro 2018-2030”
O documento unificado foi produzido pela
Confederação da Agricultura e Pecuária do Brasil
(CNA) e apresentado aos candidatos à Presidência
da República em 2018. O material é o reflexo das
experiências e do conhecimento da Confederação para
desenvolvimento do nosso país.
A CNA foi criada há mais de 50 anos e fala em nome dos
produtores de todo o Brasil, tendo em sua base 1.949
sindicatos, presentes em 27 federações estaduais. Ela
representa, organiza e fortalece os produtores, defende
seus interesses e apoia a geração de novas tecnologias.
Acesse o material aqui:
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O crescimento econômico do setor,
solidificando as externalidades positivas do
Brasil mostra-se, também, capaz de gerar
respostas ao mundo quando o assunto
é sustentabilidade. Isso traz desafios e
oportunidades para todo o complexo
agroindustrial, inclusive para as atividades
prestadoras de serviços que compõem o
sistema, como é o caso da advocacia, que
precisa entender a dinâmica das atividades
comerciais e industriais que são inerentes à
produção agrícola e que seguem sofisticandose ano após ano, afim de indicar as melhores
soluções para mitigação de riscos e aumento
de rentabilidade nos negócios.
Os procedimentos para cumprimento
desta missão, com a cooperação entre setor
público e privado, criam relações e situações
jurídicas que necessitam de um olhar atento
e experiente, seja para questões relacionadas
a crédito, seguro rural, uso de tecnologia,
novos modelos de negócios, proteção do
meio ambiente e, ainda, questões tributárias.
Isso tudo combinado com as próprias políticas
públicas e assuntos de segurança jurídica,
quer em matéria socioambiental, fundiária
ou de logística e transporte, ou ainda, para
interpretação de legislação específica nos
assuntos do mercado externo.

Em 2018, passamos por momentos
muito especiais e, marcando
o plano de expansão de nossa
banca, instalamos duas novas
unidades, em Vinhedo, no estado
de São Paulo, e em Londrina, no
estado do Paraná.
A unidade de Vinhedo está ligada diretamente
à Área de Agronegócio de nosso escritório
matriz e tem como expertise a implementação
de uma plataforma tecnológica inteligente para
formalização de contratos, títulos e garantias
(Agro360). Assim numa visão sistêmica entre
produção, comercialização, mercado financeiro e
de capitais, refletido em um conjunto de serviços
jurídicos integrados em uma única esteira de
serviços. Aliada à alta especialização de seu corpo
jurídico, visa oferecer gestão inteligente às variadas
formas de comercialização e financiamento
aplicáveis aos negócios no campo.
Além do mercado agro, a economia da cidade de
Londrina e de sua região é polo nos mais variados
ramos industriais e de comércio e serviços, o que faz
nossa filial também estar apta e alicerçada a atender
demandas em todas as áreas de atuação do VBSO
Advogados – Societário, Bancário, Tributário,

Ambiental e de Contencioso - contando, além
da estrutura local, com todo o suporte técnico
das equipes específicas e operacional da matriz.
Um novo paradigma no trato ao complexo
conjunto de contratos, títulos e garantias comuns
às operações agro, combinada às atividades de
gestão de riscos e de recuperação de créditos.
Corroborando com nosso papel inovador,
a aptidão do estado do Paraná na produção
agrícola e a necessária prestação de serviços mais
especializados ao agronegócio foram os grandes
motes para a instalação da filial Londrina.
Desta forma, vislumbramos desenvolver novos
negócios e consultoria focada para empresas de
insumos e àquelas ligadas à industrialização, nos
temas de interesse da atividade e com olhar para
todo o estado.

Nossos novos endereços:
Avenida Benedito Storani, 1.425
Bloco 1, salas 111 e 112
13289-014 - Vinhedo - SP
Rua João Wyclif, 111, 4º andar
sala 410 - Centro Empresarial
Jardim Sul - Gleba Palhano
86050-450 - Londrina - PR

Ciente de toda essa complexidade e
incorporando toda essa demanda do mercado
agroindustrial, o VBSO Advogados tem
afirmado e reafirmado seu compromisso
de atuar de forma inovadora, na criação de
valor aos nosso clientes e compromisso social
com a expansão de conhecimento e geração
de debates propositivos na composição do
conjunto de matérias e especialidades que
o setor busca dominar. Com isso, temos
colhido os frutos, com o reconhecimento de
nossa atuação no mercado e o atendimento a
grandes players do agronegócio.
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RESPONSABILIDADE SOCIOAMBIENTAL
NO AGRONEGÓCIO
Rafaela Parra

A proteção do meio ambiente é tema cada vez
mais frequente em pautas públicas e privadas e
acaba por direcionar a atividade empresarial no
contexto da avaliação dos custos de transação.
A responsabilidade socioambiental nas atividades
de pré-produção, produção, armazenamento,
distribuição, logística e financiamento, seja nas
atividades agroindustriais ou em atividades de
outros segmentos econômicos explorados no
País, está apoiada em enorme rede regulatória de
competência dos três entes federativos, o que traz
grande complexidade na melhor interpretação e
gestão de passivos.

A adequação à legislação ambiental
não apenas previne empecilhos à
implantação de projetos ou mesmo
a aplicação de sanções, inclusive de
natureza criminal, mas também gera
oportunidades, desde a valorização da
empresa identificada com a proteção
do meio ambiente, até a captação de
recursos por meio da emissão de Green
Bonds ou Títulos Verdes, que financiam
projetos de manutenção e exploração
adequada do meio ambiente.
Outro benefício econômico da tutela do meio
ambiente, aplicável à produção agropecuária e
florestal, é o apoio e incentivo à preservação e
recuperação de recursos naturais, previsto no
Código Florestal. São programas que visam
à adoção de tecnologias e boas práticas para
conciliar produtividade e redução de impactos
ambientais, através de linhas específicas, que,
em contrapartida, possibilitam ao produtor
rural o acesso a pagamentos ou incentivos
a serviços ambientais ou mesmo benefícios
tributários, de mercado ou financeiros.
Além disso, as emissões de CRA – Cota de
Reserva Ambiental, que é título representativo
de vegetação nativa, previsto pelo Código
Florestal para compensação de áreas degradadas
e consolidadas, principalmente de Reserva
Legal, toma fôlego e atrai setores e áreas do
Direito à uma atuação conjunta.
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Aquela propriedade agrária que possuir
excedente, dentro dos requisitos legais, emite
título e recebe contrapartida monetária,
enquanto a propriedade que possuir déficit de
área nativa protegida e está apta a compensar,
adquire os títulos, passando a ocupar situação
regular no que se refere à sua responsabilidade
legal. Toda a operação será realizada através
do mercado financeiro (Bolsa de Valores)
e possui uma série de requisitos jurídicos
para sua emissão, validade, circulação e
responsabilidade ambiental.
O setor sucroenergético também mostra a
tendência econômica do novo sistema de
preservação ambiental e os CBios (Créditos de
Descarbonização) instituídos pela legislação
do RenovaBio, que privilegiam a economia
de precificação do carbono e se apresentam
como ativo financeiro vinculado à redução
de emissões de gases do efeito estufa, com o
intuito de promover a expansão de produção
e do uso dos biocombustíveis na matriz
energética e participação competitiva dessas
fontes alternativas no mercado.

Por isso, o meio ambiente e sua regulação
jurídica passam a fazer parte do dia a
dia de nossos desafios e oportunidades
dentro das soluções empresariais
oferecidas aos nossos clientes, firmando
nosso compromisso de atuar de maneira
altamente especializada, na redução de
riscos e agregação de valor.

Programa Florestas do Futuro
Em 2018, o VBSO Advogados reforçou sua
expertise nos setores Bancário e Mercado de
Capitais, Tributário e Societário e M&A, bem
como criou suas raízes como referência jurídica
no setor do Agronegócio. Para fechar o ano, o
escritório presenteou clientes com uma árvore a
ser plantada pelo Programa Florestas do Futuro
da Fundação SOS Mata Atlântica. Por meio
de doações, o programa já plantou mais de 3
milhões de árvores nativas da Mata Atlântica em
diversos estados brasileiros, contribuindo para a
preservação do ambiente em que vivemos.

Enfim, todos os temas que estão caminhando
como fonte alternativa para as soluções sobre
as mudanças do clima, em nichos rurais e
urbanos, são protagonistas e precisam de uma
legislação especializada, que traga segurança
jurídica no dia a dia das atividades.
Isso impõe à assessoria jurídica maior
especialização e conhecimento dos mercados
onde se atua na compreensão de novos
parâmetros, teses, instrumentos e relação
com o mercado financeiro e de capitais, em
uma visão ampla. O Direito Ambiental, que
no passado era visto como matéria isolada na
proteção da natureza intocada, com o tempo
passou a ser encarado, também, como parte
de uma agenda econômica, indissociável à
sociedade moderna.
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TRIBUTÁRIO
Paulo Vaz

O Direito Tributário e
seu papel central na
advocacia empresarial
brasileira
O ano de 2018 terminou com grande expectativa sobre os
rumos que o país deve tomar em relação aos anseios que
a sociedade brasileira acumula já há décadas. O resultado
das eleições revelou um amadurecimento do cidadão
brasileiro com a indicação clara de que não se quer mais do
mesmo. A ordem do dia é: reformar, melhorar o ambiente
de negócios, gerar emprego e acabar com a pobreza que
assola grande parte da população brasileira.
Reformar é reconstruir. Reformar é emendar, corrigir.
Até o cidadão menos interessado nas grandes questões de
Estado sabe que é preciso corrigir o sistema tributário e o
de seguridade social. Se quanto ao último pode-se dizer
que, em essência, a reforma envolve uma questão atuarial
(um sistema que acumula menos recursos do que gasta para
atender aos seus objetivos é insustentável a médio e longo
prazos e isso precisa ser corrigido), quanto ao primeiro o
que existe é a necessidade urgente de se corrigir distorções
de um sistema de financiamento das despesas públicas que
é complexo, injusto, não democrático e avesso à atividade
empresarial.
Levantamentos feitos por órgãos da administração pública
(portanto, realizados de maneira isenta, a princípio) indicam
que a carga tributária brasileira toma da sociedade cerca de
um terço do que ela produz, na contramão do exemplo
da maioria dos países desenvolvidos, nos quais a proporção
entre arrecadação e Produto Interno Bruto é menor do que
acontece no caso brasileiro. Além disso, conforme diversos
levantamentos internacionais, o Brasil é um dos líderes do
ranking de horas gastas anualmente para o cumprimento de
obrigações tributárias acessórias, o que não é exatamente
motivo de orgulho.
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Arrecada-se muito, gasta-se mal e cobram-se
tributos de maneira desproporcional entre os
contribuintes. A tributação sobre o consumo é
desproporcionalmente relevante em relação ao
total arrecadado. No Brasil, corresponde a cerca
de metade do total, enquanto que, nos Estados
Unidos, é de aproximadamente 15% desse total e,
nos demais países desenvolvidos, nunca ultrapassa
os 30%.
Nesses países desenvolvidos, a arrecadação
tributária é marcada principalmente pela
contribuição dos chamados tributos diretos
(essencialmente o imposto de renda), que são,
pela sua natureza, democráticos, respeitam a
capacidade contributiva do cidadão, enquanto que
aqui, o “campeão” de arrecadação é o ICMS, um
tributo sobre consumo. O ICMS é, na verdade, a
figura mais notável de um grupo maior que inclui
PIS-COFINS, IPI e ISS.

O resultado é que nossos produtos
são geralmente caros e a população
menos favorecida arca com a
mesma carga tributária que os
setores melhor aquinhoados da
sociedade, vez que todos arcam
com a mesma carga ao consumir
uma mercadoria ou um produto. A
pesada carga de tributação indireta
é, portanto, um dos principais
desafios do legislador constucional
para 2019.
Não se despreze também o peso dos tributos
sobre o patrimônio e de intervenção no
domínio econômico que transformam o
sistema tributário brasileiro numa espécie de
“ornitorrinco” se comparado aos sistemas mais
racionais, democráticos e justos de alguns países
desenvolvidos.
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Some-se a isso o fato de que União, Estados e
Municípios produzem suas próprias legislações
tributárias, têm suas próprias estruturas de
administração, além do fato de que as cortes
judiciais têm uma evolução muito rápida com
relação ao seu posicionamento sobre os temas
tributários mais complexos - não raramente
mudando radicalmente sua orientação, seja
contra ou a favor do contribuinte, depois de anos
de uma posição consolidada em sentido contário
- e não é preciso muito esforço para se concluir
que essa confusão não contribui nada para o
desenvolvimento da nação.
Essa complexidade e esse emaranhado de normas
faz com que mesmo atividades simples, como
abrir um pequeno negócio, demandem apoio
de um especialista em tributação. Incontestável,
portanto, a necessidade de reforma desse nosso
Sistema Tributário Nacional.
De fato, todo esse “Carnaval Tributário” - como
chamava a situação já nos anos 80 o saudoso
mestre Alfredo Augusto Becker - explica muito
o posicionamento do direito tributário atual no
contexto geral da advocacia empresarial: tanto
na atuação contenciosa quanto na consultiva
é fundamental ter a questão tributária bem
desenvolvida, bem definida, bem endereçada, para
que a assessoria jurídica empresarial seja completa
e adequada às necessidades dos clientes.
Num escritório de especialistas, como é o caso
do VBSO, que atua nas principais áreas do
direito empresarial, a atuação junto aos clientes
deve sempre partir da premissa fundamental de
que o elemento tributário pode ser definidor
da viabilidade ou não de um negócio jurídico,
seja o financiamento de um empreendimento
imobiliário, a emissão de um papel de agronegócio,
a constituição de um fundo de investimentos ou a
decisão de adquirir uma empresa.

De fato, o Direito Tributário até goza de
autonomia relativa em relação aos outros
ramos do direito mas, nas palavras do
Professor Luciano Amaro “Não se legisla, nem
se teoriza, nem se ensina matéria tributária sem
que se tenham presentes conceitos estruturados
noutros ramos da ciência jurídica” ¹. Ou seja,
o Direito Tributário é dependente de
conceitos civis, comerciais, societários, de
legislação de mercado de capitais, etc. para
ser aplicado. Desse modo, ao tributarista
cabe estudar todas as áreas do direito e das
ciências afins para melhor se preparar para
exercer sua atividade e, aos especialistas das
demais áreas, resta o dever de reconhecer
a necessidade de integrar o conteúdo
tributário ao atendimento contratado na sua
área de especialização para melhor atender
ao cliente.
Dessa forma, é fundamental haver
coordenação, dedicação e integração de
todas as áreas do escritório (societária,
contenciosa, mercado de capitais, cível,
agronegócio) à área tributária, para que
atinjamos a excelência na prestação de
serviços, nossa principal missão. Esse
é o nosso desafio para 2019 e os anos
seguintes. Ao Brasil, cumpre fazer a lição
de casa e reformar o sistema tributário e
previdenciário o quanto antes. Que bons
ventos permitam ao Brasil e ao VBSO
vencer esses obstáculos e alcançar nossos
objetivos!

¹ Luciano Amaro: Autonomia do Direito
Tributário, in Direito Tributário Brasileiro,
p. 9, 7ª Ed. , 2001, Saraiva.
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UNIVERSIDADE VBSO

Legal Breakfast: no período de férias escolares,
nossos estagiários estudam temas de suas áreas de
atuação e apresentam para seus colegas das outras
práticas. A atividade é comandada pelo advogado
Vinícius Caccavali e ajuda no desenvolvimento
dos nossos futuros líderes.

Lógica e Interpretação Jurídica: tivemos este
curso direcionado a todos os nossos advogados e
estagiários. As aulas foram ministradas por André
Corrêa, professor da FGV Direito, tratando de
silogismo jurídico, qualificação do fato e abdução,
interpretação da regra e dedução, argumentos
paralógicos, ponderação, consequencialismo,
provas, indícios, presunções e ficções jurídicas,
coerência e autoridade.

Como parte de nosso DNA, buscamos
formar nossos profissionais dentro de nossa
cultura, oferecendo cursos e treinamentos
necessários à consolidação de nossa
expertise, aperfeiçoamento de nossa
metodologia de trabalho e aprimoramento
do atendimento a nossos clientes. Assim,
nasceu a Universidade VBSO que, no
último ano, garantiu encontros com
clientes e profissionais do mercado,
palestras e cursos para desenvolvimento
de nossos profissionais e oportunidades
para nossos estagiários e advogados
se desenvolverem para compartilhar
conhecimento de forma cada vez melhor.
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No VBSO Advogados, nossa visão de ser
um escritório de referência de qualidade
técnica e de atendimento em nossas áreas
de especialização se sustenta naquilo que
chamamos de DNA VBSO e que se traduz
pela combinação de profissionais altamente
capacitados e o compromisso com o
atendimento das necessidades de nossos
clientes sob uma perspectiva humana,
tudo isso catalisado por nossa universidade
corporativa.

Curso de Mercado de Capitais: ministrado
pelos sócios da área José Alves Ribeiro Júnior
e Evandro Pontes e pelo advogado Henrique
Lisboa, o curso abordou conceito, fundamentos e
pressupostos teóricos e arquitetura regulatória do
Mercado de Capitais, sendo direcionado a todos
nossos advogados e estagiários.

Técnicas de redação contratual e pareceres:
o curso ministrado pelos sócios Erik Oioli,
Amanda Visentini Rodrigues e José Alves
Ribeiro Júnior ensinou as melhores práticas e
compartilhou a experiência com os advogados e
estagiários do escritório.

+ de 70 horas de cursos e palestras em
nossa Universidade Corporativa em 2018
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Curso Básico de Negociação: técnicas de
negociação são usadas no dia a dia de nossos
profissionais, para que a prática se torne cada vez
melhor, o sócio Evandro Pontes, professor da
mesma disciplina no INSPER, foi o mentor do
curso para nossos profissionais.

Construindo relações de confiança reputação e credibilidade: palestra do sócio
diretor Erik Oioli para todos os profissionais
do VBSO demonstrando a importância que o
escritório dá para nossas relações com nossos
clientes e parceiros.

SLA: o sócio José Alves Ribeiro Júnior
foi o responsável por apresentar as diretrizes e
padrões de atendimento do VBSO para todos os
profissionais.

Como ter boas conversas e construção
de diálogos: o consultor Ronaldo Ramos foi
convidado para falar com nossos profissionais
sobre este tema destacando “empatia” como
palavra de ordem para bons relacionamentos.
Diálogos VBSO: de maneira informal,
organizamos encontros com clientes e nomes
relevantes do mercado convidados para falarem
sobre carreira e as expectativas que têm ao se
relacionar com os escritórios. Em 2018, foram
realizados quatro encontros: Lívia Mariz: Diretora
Jurídica e Compliance da Omega Energia //
Mário Esequiel: Mario está no mercado jurídico
há mais de 15 anos sendo especialista em gestão
de negócios para advogados // Andre Aulus:
Membro do Conselho Geral do Brasil e Região
no Bank of America Merrill Lynch // João Cox:
presidente do Conselho de Administração da TIM.

Estudos de Caso: nossos advogados e
estagiários são convidados para discutir casos
relavantes tratados pelo escritório. Em 2018, foram
realizados dois encontros para analisar as medidas
tomadas em diferentes desafios. Os debates foram
coordenados pelos sócios Erik Oioli e Diego
Miguita e trataram de casos de estruturação para
alienação de investimento e financiamento do
capital produtivo.

Ciclo da advocacia empresarial: existe
formula para o sucesso? mais uma vez, nosso
sócio diretor compartilhou sua experiência
com os demais profissionais do escritório para
desenvolvimento de nossos advogados.

20

Construindo relações de confiança conexões humanas e ego: também com o sócio
diretor Erik Oioli para todos os profissionais do
VBSO, a palestra destacou as conexões humanas
para construção de relações profissionais de longo
prazo com nossos clientes.
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É com orgulho que fazemos parte do quadro
de apoiadores do GRAACC, Grupo de Apoio
ao Adolescente e à Criança com Câncer, uma
instituição sem fins lucrativos, criada para garantir
a crianças e adolescentes com câncer, dentro do
mais avançado padrão científico, o direito de
alcançar todas as chances de cura com qualidade
de vida.

RESPONSABILIDADE
SOCIAL
“Em um ano intenso e repleto de desafios,
a parceria entre a Santa Fé e o VBSO
Advogados, em 2018, foi fundamental
para seguirmos mudando a história de
inúmeras crianças e adolescentes acolhidos
pela Associação. Em nome de todos eles,
queremos agradecer muito ao escritório.”
Associação Beneficente Santa Fé
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Dividir com a sociedade os frutos do
sucesso alcançado sempre fez parte da
cultura do escritório. Incentivamos
que nossos profissionais se engajem em
atividades de responsabilidade social
promovendo integração e colaborando
para a busca por propósito e motivação.
Conheça as iniciativas que o VBSO
Advogados apoiou em 2018:

Desde 2015, o VBSO Advogados contribui
mensalmente com projetos sociais do Grupo,
ajudando na redução de custos e no auxilio direto
ao hospital, bem como no investimento em
pesquisa, formação de novos profissionais e na
cura de crianças e adolescentes com câncer.
Como parte de nossas ações de bem estar
e responsabilidade social, alguns de nossos
colaboradores representaram o escritório na 18ª
Corrida e Caminhada GRAACC, que aconteceu
no dia 13 de maio, domingo, no Parque Ibirapuera,
em São Paulo.

A Santa Fé é uma organização não
governamental, laica, de direito privado, sem
fins lucrativos, fundada em 13 de agosto de
1993. Ao longo destes anos, desenvolve trabalho
de acolhimento a meninos e meninas, vítimas
de maus tratos, abandono, violência sexual,
muitos deles provenientes das ruas de São Paulo.
O atendimento, multidisciplinar, estende-se
também às suas famílias. Desde sua fundação, a
Santa Fé já atendeu milhares de jovens e crianças
oferecendo um ambiente e suporte apropriados
para que desenvolvam todo o seu potencial. Ao
longo de 2018, o VBSO Advogados engajou
seus funcionários em ações em parceria com a
Associação, como a arrecadação de alimentos e
itens de higiene para serem doados às crianças.
Ao final do ano, o escritório fez a doação de 40
cestas de Natal para as famílias atendidas.

2018
Em 2018, mais uma vez, participamos do McDia
Feliz, que chegou a sua 30ª edição. Além do
combate ao câncer infanto-juvenil através das
instituições apoiadas pelo Instituto Ronald
McDonald, a campanha também destinou recursos
para o Instituto Ayrton Senna, organização não
governamental que, há mais de 20 anos, trabalha
para desenvolver o potencial das novas gerações
por meio da educação integral, ampliando suas
oportunidades de vida e tornando-as agentes de
transformação.
Para o McDia Feliz 2018, o VBSO Advogados
destinou os cupons de Big Mac para 50 crianças
dos abrigos Minha Casa e Vovó Ilza, da Associação
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Beneficente Santa Fé.

Formulação de uma proposta de política de
licença maternidade para as integrantes do corpo
jurídico do escritório.
Difusão de uma política de conscientização
interna sobre posturas e comportamentos que
podem tanto gerar práticas discriminatórias
(ainda que não-intencionais) como perpetuar
estereótipos negativos.
Desde 2017, nos tornamos parceiros do
Departamento Jurídico XI de Agosto, a maior
entidade particular de assistência jurídica gratuita
do País, contribuindo mensalmente para o
desenvolvimento do trabalho. O DJXI atua
em diversas esferas do Direito, nas vertentes
consultivas e contenciosas, iniciando os estudantes
da Faculdade de Direito do Largo de São Francisco
na prática da advocacia, ao mesmo tempo em que
garante à população carente da cidade de São
Paulo acesso gratuito à Justiça.

O Instituto Sem Grilo é uma organização
humanitária
comprometida
em
oferecer
atendimento psicológico a pessoas em
condições de risco e vulnerabilidade sócioafetiva-psicológica. Busca oferecer tratamento
psicológico à população carente por meio de
uma rede de voluntariado, contribuindo para a
formação de uma sociedade melhor adaptada.
Por mais um ano, prestamos assessoria jurídica
pro bono em questões de natureza societária e
contratual para o Instituto. Além disso, nosso
sócio Erik Oioli dedica parte do seu tempo para
atuar como conselheiro do ISG.
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Definição de um ciclo de palestras e debates
com a participação de nossas clientes, visando
incentivar o relacionamento profissional e discutir
temas críticos que afetam o dia a dia das mulheres.

Somos apoiadores do movimento
de solidariedade HeForShe, criado
pela ONU Mulheres – a Entidade da
Organização das Nações Unidas para
a Igualdade de Gênero.
No início de 2017, nós, do VBSO Advogados,
passamos a apoiar oficialmente o movimento
de solidariedade HeForShe, criado pela ONU
Mulheres - a Entidade da Organização das Nações
Unidas para a Igualdade de Gênero. O movimento
tem por objetivo proporcionar uma abordagem
global a respeito das mudanças necessárias em
toda a sociedade para que se atinja a igualdade de
gênero em todo o mundo.
Para evoluirmos nisso, criamos o comitê interno
que leva o mesmo nome do movimento e tem
por objetivo debater e propor ações efetivas que
estimulem a valorização e o fortalecimento da
liderança feminina e permitam o crescimento
profissional e a retenção de talentos. Entre os
resultados de 2018, estão:

Apoio a ações sociais sobre igualdade de
gênero e defesa da mulher. No Dia Internacional
da Mulher, por exemplo, ajudamos a Casa Vovó
Ilza, que abriga meninas de 11 a 18 anos, grávidas
ou acompanhadas de seus filhos, na compra de
enxoval e itens de necessidade básica. Em sua
maioria, são moradoras de rua, vítimas de maus
tratos, abuso sexual, prostituição e uso de drogas,
sem vínculo familiar ou com vínculos muito
tênues.
Produção de cartilha para que o assunto seja
levado também para fora do escritório, com
nossos clientes e familiares dos profissionais.
Com essas medidas, o VBSO Advogados reforça
a importância de ações afirmativas na promoção
da igualdade de gênero no trabalho e intensifica
seu compromisso de crescimento pautado em
uma cultura de valores próprios que orientam
nossa atuação interna e externa e priorizam
comportamento cooperativo e respeitoso.
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SERVIÇOS PRO BONO PARA EDUCAÇÃO
NO BRASIL

Erik Oioli e Patrícia Monteiro

A Constituição Federal brasileira de 1988 prevê
assistência jurídica gratuita para todos aqueles que
não podem arcar com os custos de um processo.
É obrigação do Estado assegurar aos cidadãos que
comprovem insuficiência de recursos o seu direito a
ter um advogado ou um defensor público de forma
gratuita. Infelizmente, essa garantia constitucional
não é efetiva e tampouco assegurada. Segundo
dados do Instituto de Pesquisas Econômicas
Avançadas - IPEA, apresentados em 2013, havia
menos de 6.000 defensores públicos em todo o
território nacional para atender um potencial
contingente de 40 milhões de pessoas que ainda
vivem em pobreza, sendo que, destes, 16 milhões
encontram-se em situação de pobreza extrema.
Em 72% das localidades que possuem juízes,
os mais vulneráveis não têm assegurado o seu
direito de acesso à Justiça por falta de um defensor
público.
Em um país ainda fortemente marcado pela
desigualdade, advogados e escritórios de
advocacia têm uma responsabilidade social a
cumprir, oferecendo seus serviços a quem não
tem condições de contratá-los. Além disso, cada
vez mais os próprios colaboradores de escritórios
de advocacia demandam por atividades pro bono,
buscando propósito em tarefas que geram impacto
social.
Não obstante, a advocacia pro bono foi amplamente
reconhecida pela Ordem dos Advogados do Brasil
apenas recentemente, por meio de uma decisão
liminar em 2013, regulamentada posteriormente
em 2015.
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No VBSO Advogados, todo profissional deve
dedicar pelo menos 28% das suas horas em
atividades administrativas e promocionais, as
quais podem ser integralmente direcionadas a
atividades pro bono. Tais horas são consideradas
para fins de participação nos resultados e também
para fins de avaliação e promoção.
De acordo com a Pesquisa Nacional por Amostra
de Domicílios - PNAD, realizada pelo Instituto
Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE),
de 2016, cerca de 66,3 milhões de pessoas com
25 anos ou mais (ou 51% da população adulta)
completaram apenas o ensino fundamental. Além
disso, menos de 20 milhões (ou 15,3% dessa
população) completaram o ensino superior.

No Brasil, o ensino superior de qualidade é,
de forma geral, público, enquanto o ensino
fundamental de qualidade é privado, o que
privilegia uma pequena elite econômica com
acesso às melhores faculdades.

No VBSO Advogados, 40% da
equipe de advogados e estagiários
do escritório estudam ou estudaram
em uma universidade pública e
todos nossos sócios são professores
universitários.
A escolha do tema educação para o direcionamento
de nossos esforços pro bono era, portanto, natural.
A educação sempre esteve em nosso DNA, não
apenas estimulando nossos advogados a continuar
estudando, mas também ajudando os que estão
em necessidade e, dessa forma, partilhando com
a própria sociedade os frutos alcançados por meio
da própria educação.

Entre as nossas iniciativas pro bono, dedicamos horas
à criação da “Associação para o Desenvolvimento
de Entidades Promotoras de Educação, Pesquisa e
Cultura” - ADEPC. A ADEPC é uma organização
da sociedade civil que promove a educação
gratuita, a promoção de estudos e pesquisas e
o investimento na formação de professores de
instituições educacionais credenciadas.
O VBSO também prestou apoio jurídico ao
estabelecimento da “Associação de Empresas
Amigas do CEAP” - ACEAP. É um projeto para
abordar empresas para apoiar os programas de
educação técnica do CEAP e gerar oportunidades
para o primeiro emprego de muitos de seus alunos.
O CEAP - Centro Educacional Assistencial
Profissionalizante, fundado em 1985 pela OSUC
- Obras Sociais Universitárias e Culturais, é uma
organização não governamental sem fins lucrativos
que trabalha com o modelo de uma escola
vocacional gratuita e oferece anualmente cursos
técnicos, vocacionais e complementares para
jovens entre 10 e 18 anos matriculados no ensino
regular. Além da formação técnica e profissional,
o CEAP preocupa-se com a educação humana das
pessoas atendidas. Desenvolveram ao longo de 32
anos uma metodologia educacional que engloba
educação personalizada e participação da família
no processo educativo dos jovens.

O VBSO também se preocupa com
o desenvolvimento contínuo de
seus profissionais por meio de uma
universidade corporativa.
O projeto traz os melhores professores e cursos
do mercado para as aulas in company. Com essas
medidas e outras iniciativas de responsabilidade
social, a VBSO Advogados reforça a importância
da ação afirmativa na promoção da educação
no Brasil e intensifica seu compromisso com o
crescimento a partir de uma cultura de valores
que norteiam o desempenho interno e externo.
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PRÊMIOS

Desde sua fundação, o VBSO Advogados vem
sendo reconhecido por rankings, publicações
e pelo mercado jurídico. No ano de 2018, o
escritório recebeu reconhecimentos nacionais
e internacionais em todas as áreas em que atua.
Nossos sócios também são referência em suas
práticas e foram premiados individualmente
por seus resultados. Conheça alguns dos
reconhecimentos:

THE LEGAL 500 LATIN AMERICA 2018
Fomos recomendados pelo guia The Legal
500 Latin America nas práticas de Mercado de
Capitais, Tributário e Societário e M&A em
2018.
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BEST LAWYERS 2019

CHAMBERS GLOBAL 2018

CHAMBERS LATIN AMERICA 2019

A edição 2019 da publicação Best Lawyers
incluiu profissionais do escritório entre os
melhores advogados do Brasil. Nosso sócio Erik
Oioli foi recomendado nas práticas de Mercado
de Capitais e Societário e M&A, Paulo Vaz, na
área tributária, e Renato Buranello, nos temas
relacionados ao Agronegócio. A Best Lawyers é
uma das mais antigas e respeitadas publicações,
na qual os profissionais são eleitos pelos seus
próprios pares.

Por mais um ano, o VBSO Advogados aparece
na lista dos melhores escritórios de advocacia do
país indicados pelo Chambers Global. O ranking
2018 destaca nossas áreas de Mercado de Capitais
(band 4) e Tributário (band 4), bem como,
individualmente, os sócios Paulo Cesar Ruzisca
Vaz (band 2) e Erik Frederico Oioli (band 5). O
Chambers and Partners é uma publicação inglesa
que realiza pesquisas profundas de mercado
feitas, segundo a empresa, por 140 pesquisadores
que entrevistam milhares de advogados e clientes
do mundo inteiro para identificar e ranquear os
melhores todos os anos.

Por mais um ano, nossas práticas de Mercado de
Capitais e Tributário foram reconhecidas pelo
ranking Chambers Latin America. O guia é o
resultado de intenso processo de pesquisas com
clientes da publicação inglesa Chambers and
Partners e lista apenas os escritórios e advogados
que mais se destacam em suas áreas de atuação
em todo o mundo. A edição 2019 do Chambers
Latin America destacou, ainda, nossos sócios
Renato Buranello (Band1), Paulo Cesar Ruzisca
Vaz (Band3) e Erik Oioli (Band5) por sua
atuação nas áreas de Agronegócio, Tributário e
Mercado de Capitais, respectivamente.
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IFLR 1000 2019

LEADERS LEAGUE

ANÁLISE ADVOCACIA 500 2018

FEEDBACK DOS CLIENTES

As práticas de Banking, Capital Markets, M&A
e Project Finance foram reconhecidas, por
mais um ano, pela publicação inglesa IFLR
1000. Os sócios Paulo Vaz, Renato Buranello,
Mario Shingaki, Erik Oioli, José Alves Ribeiro e
Amanda Visentini também foram considerados
destaques em suas áreas de atuação. A publicação
classifica como “forte” a participação do escritório
em Mercado de Capitais, prática que subiu
de nível neste ranking em 2019, e reconhece a
atuação em fusões e aquisições e financiamento
de projetos, destacando o caso da Eólica Serra
das Vacas e PEC Energia no financiamento da
construção de um parque eólico.

O grupo Leaders League recomendou o VBSO
Advogados nas práticas de Capital Markets,
Banking & Finance, M&A and Corporate Law
e Tax Counsel. Além disso, nosso sócio Erik
Oioli recebeu a premiação individual como
Rising Star mais votado na área de Mercado
de Capitais e nossa área de Marketing, liderada
por Patrícia Monteiro, foi reconhecida como a
melhor inscrição da mesma área.

A edição 2018 da Análise Advocacia 500, que
lista os escritórios e advogados mais admirados do
Brasil, reconheceu o VBSO Advogados em todas
as suas áreas de atuação. O escritório foi destaque
nas áreas de Agrário, Operações Financeiras,
Tributário e Societário. Nos segmentos setoriais,
também recebeu destaque nas áreas de Bancos,
Comércio, Comércio Exterior, Siderurgia e
Mineração, além do estado de São Paulo. Os
sócios Paulo Vaz, Renato Buranello, Erik Oioli,
Marcelo Winter e José Alves Ribeiro também
foram lembrados em suas áreas de atuação.

Qual o segredo do sucesso do
VBSO Advogados?

Paulo Vaz
“He is a lawyer with a strong background
in accountancy and a great knowledge of
tax law who prides himself on knowing the
weak and strong points of our business. He
is always available and is only interested in
what is best for our company.”
Entrevista de cliente para o Chambers Global
2018
“Trustworthy,
well-recognised
and
respected lawyer. I very much like working
with him and often sought him out to deal
with direct taxation mandates, particularly
income tax.”
Entrevista de cliente para o Chambers Latin
America 2019

EXCELLENT

Capital Markets - Law Firms - Brazil - 2019

RECOMMENDED

VALUABLE PRACTICE

Erik Oioli

OTHER NOTABLE PRACTICES

“Highly objective, pragmatic and resultsdriven approach.”
Entrevista de cliente para o Chambers Global
2018

Tax Counsel - Law Firms - Brazil - 2019

“Técnica com experiência e pessoalidade no
atendimento”
“Pessoalidade. Extrema confiança. Fácil acesso
aos advogados”
“Agilidade e dedicação ao cliente”

Banking & Finance - Law Firms - Brazil - 2019
M&A and Corporate Law - Law Firms - Brazil
- 2019

“As pessoas e a confiança de que vão entregar
um trabalho de alta qualidade e no prazo
combinado”

“Ótimo relacionamento”

“Experience, academic background and
client relationship skills.”
Entrevista de cliente para o Chambers Latin
America 2019
“Broad business view and negotiation skills.”
Entrevista de cliente para o Chambers Latin
America 2019

Renato Buranello
“A reference in the field who contributed
immensely to the development of the
agribusiness sector in Brazil.”
Entrevista de cliente para o Chambers Latin
America 2019
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EVENTOS
MARÇO

ABRIL

21/03/2018

DESAFIOS DO AGRONEGÓCIO – DIREITO E ECONOMIA

01/02/2018

AGRO EM QUESTÃO
Patrocinamos o seminário Agro em Questão –
Financiamento para o Agronegócio: desafios
e alternativas para garantir o crescimento
do setor, organizado pela Confederação da
Agricultura e Pecuária do Brasil (CNA), que
acontece em Brasília. O objetivo do evento foi
discutir os desafios do financiamento para o setor
agropecuário, os impactos da restrição fiscal
sobre a política de crédito rural, a necessidade
de pulverização das fontes de financiamento e
alternativas para a maior inclusão financeira
dos produtores rurais. Na ocasião, foi lançado
o Guia dos Títulos do Agronegócio que teve a
participação de nossa equipe com a coordenação
do sócio Renato Buranello.

Realizamos, em parceria com a B3, o evento
Desafios do Agronegócio: Direito &
Economia, no Hotel Meliã Jardim Europa,
em São Paulo, que contou com cerca de 300
participantes ao longo do dia e recebeu alguns dos
maiores especialistas do país para debater questões
relativas ao Agronegócio, como o economista
José Roberto Mendonça de Barros, o cientista
político Christian Lobhauer, e o presidente do
COSAG da Fiesp Jacyr Costa Filho.
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REGULANDO INOVAÇÃO DISRUPTIVA:
SANDBOXES PARA FINTECHS E CRIPTOMOEDAS
Erik Oioli foi um dos convidados para falar
no evento Regulando inovação disruptiva:
sandboxes para fintechs e criptomoedas
realizado pelo Centro de Estudos do Mercado
Financeiro e de Capitais (CEM), na Faculdade
de Direito do Largo de São Francisco.

MAIO

09/05/2018
17 e 18/05/18

FEVEREIRO

11/04/2018

8a EDIÇÃO DO CONGRESSO BRASILEIRO
DE DIREITO COMERCIAL
Nos dias 17 e 18 de maio, na Associação dos
Advogados de São Paulo (AASP), em São Paulo,
aconteceu a 8ª edição do Congresso Brasileiro
de Direito Comercial. Nosso sócio Erik Oioli
foi um dos convidados para participar do painel
sobre “Responsabilidade dos Quotistas de
Fundos de Investimento em Participações”.

SANTANDER ISO DATAGRO NEW YORK
SUGAR & ETHANOL CONFERENCE 2018
Patrocinamos a Santander ISO DATAGRO
New York Sugar & Ethanol Conference, que
chegou a 12ª edição no ano de 2018. A conferência
realizada pela International Sugar Organization
(ISO) em parceria com a DATAGRO, se destaca
como um dos importantes encontros do Setor
Sucroenergético. O evento aconteceu no New
York Hilton Midtown Hotel, em Nova York.
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24/05/2018

O PROTAGONISMO DO AGRONEGÓCIO
BRASILEIRO E LEGISLAÇÃO APLICÁVEL
O sócio Renato Buranello foi convidado
para ser um dos palestrantes do seminário O
Protagonismo do Agronegócio Brasileiro
e Legislação Aplicável, realizado na sede da
Sociedade Rural Brasileira, em São Paulo, no
último mês. O especialista abordou questões
sobre a contribuição econômica do Agronegócio
Brasileiro e o papel do Direito.

15/08/18

24/09/2018

ICVM600
No dia 15 de agosto, realizamos um café da manhã
para discutir a Instrução CVM nº 600 e seus
impactos sobre o mercado de securitização
no agronegócio e emissões de CRA. Os sócios
Renato Buranello, Erik Oioli, Marcelo Winter e
José Alves Ribeiro Jr. fizeram apresentações sobre
o tema para os quase 100 clientes convidados.

AGOSTO

17/08/18
O sócio Renato Buranello esteve no Congresso
Brasileiro do Direito do Agronegócio
da OAB Paraná falando sobre a “Cadeia do
Agronegócio e o Direito do Agronegócio
proposto no Projeto de Lei nº 1.572/2011”. O
evento destacou o Agronegócio como gerador
de riqueza no Brasil e sua relevância jurídica,
social e econômica.

DIREITO DAS STARTUPS
Em parceria com o Departamento Jurídico
XI de Agosto, realizamos uma palestra sobre
Direito das Startups com Erik Oioli na Sala dos
Estudantes da Faculdade de Direito da USP.

JULHO

3 e 4/09/18

CONGRESSO BRASILEIRO DE
MERCADO DE CAPITAIS ANBIMA

26/07/2018
23 e 24/07/2018

GLOBAL AGRIBUSINESS FORUM
Patrocinamos a edição do Global Agribusiness
Forum (GAF18), o maior evento voltado para o
agronegócio mundial, que aconteceu nos dias 23 e
24 de julho, no Sheraton WTC Hotel, em São Paulo.
O evento teve em pauta o futuro do agronegócio
e as questões mais desafiadoras no campo como
segurança alimentar, qualidade do alimento, sanidade,
rastreabilidade, energia a partir de bases agrícolas,
comércio internacional e mudanças climáticas. O
sócio Renato Buranello foi convidado para ser um
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dos palestrantes do Fórum.

LANÇAMENTO MANUAL DO
DIREITO DO AGRONEGÓCIO
Com coquetel realizado no Insper, foi lançada a
segunda edição do livro Manual do Direito do
Agronegócio, do sócio Renato Buranello que trata
do agronegócio como um complexo integrado
de atividades, abordando temas indispensáveis
como o desenvolvimento, o conceito, o regime
jurídico e o objeto do agronegócio, a evolução
do estabelecimento rural, os novos contratos de
agronegócio, do seguro à produção e comercialização
agrícola e da tutela do meio ambiente.

24/08/18
Renato Buranello e Rafaela Parra estiveram
presentes no II Congresso Nacional de Direito
Agrário, na Câmara dos Deputados, em Brasília,
compondo as mesas de debates sobre “Empresa
Agrária e Mercado” e “Código Florestal:
Inovação do STF e Identidade Ecológica”.

Fomos patrocinadores do Congresso Brasileiro
de Mercado de Capitais realizado pela ANBIMA
e pela B3 nos dias 3 e 4 de setembro. A iniciativa
reuniu representantes dos principais players do
mercado brasileiro e traduziu a relevância do nosso
mercado de capitais discutindo as oportunidades,
as perspectivas e o futuro deste importante meio
para o desenvolvimento econômico.

SETEMBRO
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DEZEMBRO

11/09/2018

DESAFIOS DO AGRONEGÓCIO EM LONDRINA
Recebemos mais de 100 convidados para o
seminário Desafios do Agronegócio: Direito e
Economia que marcou a abertura de nossa filial
em Londrina, Paraná. O evento foi realizado no
auditório do Centro Empresarial Jardim Sul e
teve patrocínio das empresas JLT Specialty Brasil
e Belagrícola.

a

21/09/18

7 EDIÇÃO DO CIRCUITO DIGITAL
PROMOVIDO PELA OABSP
Os sócios Erik Oioli e José Alves Ribeiro
participaram da 7ª edição do Circuito Digital
promovido pela OABSP tratando dos temas
“Aspectos societários das startups” e “Captação de
recursos para startups”, respectivamente.

29/11/18

DESAFIOS DO AGRONEGÓCIO
EM RIBEIRÃO PRETO
O VBSO Advogados realizou mais uma edição
do evento Desafios do Agronegócio: Direito e
Economia, desta vez, na cidade de Ribeirão Preto,
importante polo para o agronegócio no interior
do estado de São Paulo. O encontro aconteceu no
Hotel Mont Blanc para cerca de 100 convidados.

10/12/18

GRUPO M&A/PRIVATE EQUITY
O sócio Evandro Pontes foi palestrante no evento
da Capital Aberto chamado Grupo M&A/Private
Equity, tratando da visão dos advogados sobre a
legalidade de operações, riscos para o investidor,
limites e outras questões.

OUTUBRO

10/12/18
18/10/18

24 a 28/11/18

CAFÉ DA MANHÃ VBSO + CERC
Em parceria com a CERC - Central de Recebíveis
S.A., realizamos um café da manhã para cerca de
100 convidados para tratar de Registro de Ônus
e Gravames sobre ativos financeiros.

NOVEMBRRO
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XXXIV ENCONSEL
21/11/18

I SEMINÁRIO DE MERCADO DE
CAPITAIS E CÓDIGO CIVIL
Na sede da CVM, no Rio de Janeiro, na CVM,
os sócios Erik Oioli e Evandro Pontes foram
palestrantes do I Seminário de Mercado de
Capitais e Código Civil.

A Associação Brasileira dos Contadores do Setor de
Energia Elétrica – ABRACONEE realizou, nos dias
24 a 28 de novembro, o XXXIV ENCONSEL–
Encontro Nacional dos Contadores do Setor de
Energia Elétrica, em Atibaia – São Paulo, com o
patrocínio do VBSO Advogados. O Encontro tem
por objetivo promover a discussão de temas atuais
e de interesse do corpo técnico dos contadores que
atuam nas empresas do setor elétrico brasileiro. O
sócio Diego Miguita foi um dos palestrantes do
evento e tratou de temas tributários.

LANÇAMENTO DO MANUAL DE PREÇO DE
TRANSFERÊNCIA: BEPS, BRASIL & OCDE
Os sócios Mário Shingaki, Paulo César Ruzisca Vaz
e Diego Aubin Miguita, bem como os advogados
Davi Finotti Ferreira, Rafael Fava Pontes e
Vinícius Vicentin Caccavali, todos integrantes
da área Tributária do VBSO, contribuíram om o
livro Manual de Preço de Transferência: BEPS,
Brasil & OCDE, volumes 1 e 2, lançado em
dezembro de 2018.
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EQUILÍBRIO: TRABALHO X VIDA PESSOAL
Como é o dia a dia no mundo corporativo?
Desafiamos o tempo, nos perdemos em
compromissos e, por vezes, desapontamos
os outros e a nós mesmos. O convívio social
entrou em escassez na era das redes sociais.
Dividimos com celulares e tablets a atenção
dos nossos companheiros de refeição. Hoje,
o prato principal, precisa ser clicado e exibido
no Instagram, Facebook e WhatsApp. A cada
garfada, a resposta para um comentário sobre
o post. As conversas são interrompidas pelas
mensagens e os olhos ficam esbugalhados
enquanto se fixam em pequenas telas e os dedos
discorrem nos displays de um lado para o outro.
O mercado de trabalho requer profissionais
antenados e dedicados, mas as pessoas confundem
momentos de descanso/lazer com o trabalho.
Abrem mão de férias, trabalham até altas horas e
perdem a chance de fazer o social. Não importa
em que fase da carreira você esteja, mas não
espere ter experiências trágicas: repense seus
objetivos de vida, correr tanto não vale a pena!
Segundo um estudo, trabalhar 11 horas/dia pode
dobrar o risco de depressão. Durante 5 anos os
especialistas observaram 2.123 pessoas, provando
que aqueles que trabalhavam 11 ou mais horas/
dia tinham 2,5 mais chances de desenvolver
depressão.
Dados da Organização Internacional do
Trabalho estimam que o número de horas
trabalhadas no Brasil é superior ao da maioria dos
países. Aqui, cada executivo trabalha em média
55 horas/semana; enquanto nos EUA trabalha-
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se 50 horas e, na Espanha, 43. Um relatório da
mesma Organização descreveu que as pessoas
mais felizes entre os 40 países estudados apontam
a baixa carga horária de trabalho.
Os EUA aderiram ao ‘trabalhe menos’. O Estado
de Utah implantou a semana de 4 dias para os
funcionários públicos. Com essa medida, o
governo economizou milhões com a redução
de horas extras, aquecimento e refrigeração.
As horas não trabalhadas de sexta-feira são
distribuídas pelos demais 4 dias, reduzindo
os engarrafamentos em horários de pico e a
produção de lixo, trazendo, também, benefícios
sustentáveis.
Em outra pesquisa, li que se nós diminuíssemos
em 0,5% o tempo anual em que ficamos no
escritório, poderíamos reduzir de 8% a 22% as
mudanças climáticas. Isso representa deixar de
trabalhar apenas 12 dias/ano (ou 1 dia por mês).
Você estaria disposto a abrir mão da remuneração
de 12 dias e não ir trabalhar nesses dias? Pesquisas
indicam que a redução na carga horária de
trabalho pode aumentar a produtividade dos
colaboradores. Isso se chama qualidade do
tempo.
7 em cada 10 pessoas das grandes cidades
brasileiras são sedentárias e gastam 300 calorias
diárias a menos do que um sedentário de antes. A
inatividade física reduz em até 3 anos a expectativa
de vida. Está relacionada a 35% das mortes por
diabetes e por distúrbios cardiovasculares.

Em decorrência do ritmo de vida acelerado,
somos submetidos a esforço e tensão acima
dos limites normais, o que causa estresse.
O estresse acarreta insônia, dificuldade de
concentração, comer demais ou não comer,
problemas respiratórios, estomacais e cardíacos,
hipertensão arterial e diabetes. Diminui o apetite
sexual devido à queda do nível de hormônios.
Provoca dificuldades para engravidar, podendo
ainda desencadear distúrbios psíquicos, como
síndromes de depressão e do pânico.

Não sou um especialista, mas aí vão
as dicas para este equilibro entre
o trabalho e a vida pessoal: viajar
muito, praticar esportes coletivos,
sair com amigos, conviver mais
com a família, fazer atividade pro
bono, não ligar para o dinheiro
dos outros, abolir o ciúme e a
inveja, valorizar o próximo, ser
simples, tirar férias regularmente,
aprender a ler um bom livro,
ouvir seus colegas de trabalho,
convidar alguém para um almoço
(sem celular), trabalhar mais em
casa, trabalhar menos sendo mais
eficiente, ser gentil e aprender a
gostar de quem gosta realmente de
você.
A vida passa rápido, cada minuto vivido é um
a menos, não volta. Aquele tempo que acabou
de passar deve ser aproveitado ao máximo. Claro
que temos compromissos, contas a pagar, uma
carreira e uma imagem a zelar. Mas será que
estamos no caminho certo? E se buscar este
equilíbrio entre o trabalho e a vida pessoal, qual
o prejuízo? Se todos fizerem isso, nenhum!
por Mário Shingaki é sócio fundador do
VBSO Advogados e autor do livro “Desacelera
mundo!: na contramão para viver melhor...”
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SÓCIOS
Paulo César Ruzisca Vaz
pvaz@vbso.com.br
+ 55 (11) 3043-4960

Paulo Vaz é graduado pela Faculdade de Direito da Universidade de São
Paulo. Foi eleito como um dos advogados mais admirados pela revista
“Chambers Latin America”, reconhecido pela Best Lawyers e também
indicado pela revista “Análise Advocacia”. Paulo Vaz atua há mais de
trinta anos prestando consultoria a clientes nacionais e estrangeiros a
respeito da legislação tributária em âmbito municipal, estadual e federal,
especialmente quanto aos efeitos tributários de reorganizações societárias,
tributação de investimentos estrangeiros e de investimentos brasileiros
para o exterior, planejamento sucessório, tributação do agronegócio e
tratamento tributário de diversas situações do cotidiano empresarial. Paulo
Vaz também é reconhecido pela sua atuação no âmbito contencioso,
administrativo e judicial, assessorando clientes na defesa de autuações
fiscais e no patrocínio de ações perante o Poder Judiciário.

Renato Buranello

rburanello@vbso.com.br
+ 55 (11) 3043-4901
Renato Buranello reconhecido como altamente especializado em temas
do agronegócio, contratos, seguros e mercados financeiro e de capitais
pelas principais publicações e rankings jurídicos, incluindo a posição de
Band 1 pelo ranking Chambers and Partners Latin America 2018. Doutor
e Mestre em Direito Comercial pela PUC/SP. Coordenador do curso de
Direito do Agronegócio do Insper e professor da B3 Educação. Membro
da Câmara de Crédito, Comercialização e Seguros do Ministério da
Agricultura (MAPA). Árbitro da Câmara de Mediação e Arbitragem da
Sociedade Rural Brasileira (CARB), membro do Conselho Superior do
Agronegócio (COSAG) da Fiesp e Diretor da Associação Brasileira do
Agronegócio (ABAG).

Mário Shingaki

mshingaki@vbso.com.br
+ 55 (11) 3043-4962
Mário Shingaki é Mestre Contabilidade/Controladoria e Bacharel em
Administração de Empresas pela Faculdade de Economia e Administração
da Universidade de São Paulo e Bacharel em Direito. É professor em
programas de MBA no Instituto Saint Paul na disciplina Gestão de
Impostos e é membro da banca de elaboração/revisão de questões de
programas de certificação do Instituto Brasileiro de Certificação de
Profissionais Financeiros. Atua em planejamento tributário, tributação de
mercado financeiro e de capitais e planejamento patrimonial e sucessório.
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Erik Oioli

erik@vbso.com.br
+ 55 (11) 3043-4963
Erik Oioli é doutor e mestre em Direito Comercial pela Faculdade
de Direito da Universidade de São Paulo. É membro do Instituto de
Direito Societário Aplicado – IDSA, diretor acadêmico do departamento
de Direito Societário do CEU-IICS, professor dos cursos de LLM do
Mercado Financeiro e de Capitais e de Direito Societário do Insper. Erik
Oioli é diretor executivo e membro do Conselho Editorial da “Revista de
Direito das Sociedades e dos Valores Mobiliários”.

José Alves Ribeiro

jribeiro@vbso.com.br
+55 (11) 3043-4964
Considerado um “leading lawyer” em mercado de capitais pela publicação
Legal 500 Latin America. É mestrando em Direito Empresarial pela
EDESP/FGV, professor assistente do curso de LLM de Mercado
Financeiro e de Capitais do Insper – Instituto de Ensino e Pesquisa e
membro da Câmara Júnior Junto à Câmara de Comércio e Indústria
Brasil-Alemanha São Paulo (AHK Jr. São Paulo).

Amanda Visentini Rodrigues
avisentini@vbso.com.br
+ 55 (11) 3043-4990

Amanda Visentini Rodrigues é formada pela Faculdade de Direito da
Universidade de São Paulo e pós-graduada em Direito Societário pelo Insper.
Atua há mais de dez anos assessorando clientes nacionais e internacionais
em operações de fusões e aquisições, joint ventures, venda de ativos e demais
combinações de negócios, em diversos setores da economia. Sua atuação engloba,
também, reorganizações societárias, incluindo fusões, cisões e incorporações, e
consultoria societária para companhias de capital aberto e fechado.

Marcelo Winter

mwinter@vbso.com.br
+ 55 (11) 3043-4995
Marcelo Winter é formado em direito e mestre em Direito Comercial pela
Pontifícia Universidade Católica de São Paulo, com LLM em Direito dos
Contratos pelo Insper e pós-graduado em Direito e Agronegócio na FGV.
Professor do Insper no curso de pós-graduação de Direito e Agronegócio.
Possui vasta experiência em Direito Comercial e Direito do Agronegócio,
tendo atuado em grandes escritórios e empresas. Autor de diversos artigos
sobre agronegócio e Direito Comercial publicados em jornais, livros e
revistas especializadas.
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Evandro F. Pontes

epontes@vbso.com.br
+ 55 (11) 3043-4924
Evandro F. Pontes é formado em Direito e em Letras Clássicas e
Vernáculas pela Universidade de São Paulo. É Mestre e Doutor em
Direito Societário (FD-USP). Atua, há mais de duas décadas, na assessoria
a clientes nacionais e estrangeiros, com ênfase nas práticas societárias de
companhias abertas. Atua também, há mais de 10 anos, como professor
de Direito Societário e Mercados Financeiro e de Capitais no Insper/
SP, ministrando também créditos relacionados a Negociação Estratégica,
Técnicas de Negociação e Técnicas de Comunicação Oral e Escrita.
E é direitor-executivo e membro do Conselho Editorial da Revista de
Direito das Sociedades e dos Valores Mobiliários.

Fernando Lobo Pimentel

fpimentel@vbso.com.br
+ 55 (11) 3043-4999
Advogado e Engenheiro Agrônomo pela Universidade Federal de
Lavras-MG, com MBA Executivo pela F.D.C/Insead Associated School e
especialização em Logística pelo IFIT – Liege, Mons e Louvan – Bélgica.
Diretor Técnico da Sociedade Nacional da Agricultura e membro da
Câmara Temática de Crédito e Comercialização do Agronegócio do
MAPA. Professor convidado do MBA de Agronegócios da ESALQUSP, INSPER e BM&F Educacional, Sócio Diretor da Consultoria
Agrosecurity Gestão de Agro-Ativos e Diretor de Operações da
Agrometrika Tecnologia e Crédito. Foi Gerente de Originação da
Cutrale-Quintella Trading, Gerente de Projeto e Logística da Copas
Fertilizantes e Gerente de Risco e Commodities da Monsanto do Brasil.

Diego Aubin Miguita

dmiguita@vbso.com.br
+ 55 (11) 3043-4966
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Certificado em International Financial Reporting (CertIFRS) pela Association
of Chartered Certified Accountants – ACCA, e atua em Direito Tributário,
consultivo e contencioso. MBA em gestão tributária pela FIPECAFI e
mestrando em Direito Tributário na Faculdade de Direito da USP. Possui 10
anos de experiência na área, assessorando clientes nacionais e internacionais em
variadas atividades, notadamente em contencioso tributário e consultoria fiscal
relativa ao cotidiano empresarial, aconselhamento em operações de M&A,
compra e venda de ativos, investimentos do e para o exterior, reestruturações
societárias e em operações nos mercados financeiro e de capitais. Fundador
e coordenador do Núcleo de Estudos sobre Práticas em IFRS – NEP/IFRS,
e membro do Laboratório de Contabilidade Internacional da FEA/USP, do
IBDT, da ABDF, da International Fiscal Association e do Grupo de Estudos
em Direito e Contabilidade da Direito GV. Foi membro do Grupo de
Trabalho de Assuntos Tributários da ABRASCA sobre o Regime Tributário
de Transição – Efeitos fiscais dos IFRS (2012-2013).

Créditos
Coordenação editorial: Patrícia Monteiro
Projeto gráfico e diagramação: Punto Comunicação
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