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O ano de 2019 foi de grande importância e 
conquistas para todos nós do VBSO Advogados. Em 
novembro, o escritório comemorou, ao lado de seus 
colaboradores e clientes, o aniversário de 10 anos. 
Inevitável, neste momento, não olhar para trás e refletir 
sobre tudo o que construímos e como chegamos até 
aqui. Foram anos de muita luta, suor, entrega, desafios 
e superação. Passo a passo, dia após dia, entre erros 
e acertos, avançamos e fomos superando todas as 
adversidades e incertezas.  Sacrifícios que só ressaltam 
o valor de celebrarmos este marco. Muitas vitórias 
foram alcançadas, muitas amizades construídas, muitas 
vidas e negócios transformados. 

Em novembro de 2009, lançávamo-nos no maior 
desafio profissional de nossas vidas: trocar uma 
carreira de advogado estável e bem-sucedida em um 
escritório renomado para iniciar um novo negócio, 
a ser construído do zero, em um cenário de muitas 
incertezas. Apostávamos na criação de um escritório 
especializado, que combinasse elevados padrões de 
qualidade técnica e de atendimento diferenciado aos 
nossos clientes para oferecer-lhes soluções seguras e 
eficientes em suas demandas empresariais.    

Para atingir nossos objetivos, sustentamos nossa 
prática em uma cultura de valores próprios, que orienta 
tanto nossa atuação externa quanto interna.  Entre eles, 
destacamos o investimento contínuo na formação de 
pessoas, o comportamento ético, o foco no cliente, 
a valorização de quem faz diferença, a capacidade de 
empreender, a sustentabilidade econômica e social 
da nossa atividade e o comportamento cooperativo e 
respeitoso.

Saímos de uma pequena sala alugada na Regus 
para nossa atual sede e três filiais (por enquanto), que 
acolhem hoje mais de 60 colaboradores. As conquistas 
de um escritório que, ainda pequeno em tamanho, 
é grande em suas realizações. Que lidera discussões 
relevantes e complexas em suas áreas de atuação. Que 
é visto com admiração e respeito pelos clientes e pelos 
nossos concorrentes. Que é associado à excelência 
técnica e ao comprometimento com as necessidades de 
nossos clientes. 

Em 2017, ao passo que lamentamos a aposentadoria 
do José Barreto, um de nossos sócios fundadores, demos 
boas-vindas ao Renato Buranello como novo sócio 
sênior, dando forma à atual razão social da sociedade.  
Com ele e sua equipe, consolidamos nossa presença 
no Agronegócio, gerando sinergias com nossas áreas 
de atuação original: Bancário e Mercado de Capitais, 
Societário e Tributário.  Já em 2019, demos mais um 
passo importante na consolidação do escritório com 
o ingresso de mais dois novos sócios, responsáveis 
pela área de Infraestrutura e Contencioso, bem como 
com a mudança para uma nova sede, com um espaço 
mais confortável para nossos profissionais e clientes. 
O novo escritório demonstra como o VBSO cresceu 
e evoluiu nesses 10 anos.

Sobretudo, o que me orgulha é notar que, nestes 
10 anos, mais do que construirmos um negócio bem 
sucedido, nós construímos uma empresa humana, 
que preza pelas pessoas e o valor de cada um, que 
preza pelo seu impacto na sociedade, uma empresa 
com pessoas que não apenas se medem pela qualidade 
profissional, mas por serem acima de tudo pessoas de 
bem. Fomos capazes de crescer ano após ano e de 
criar um ambiente interno para nossos profissionais 
do qual nos orgulhamos muito, sempre prezando pelo 
respeito e, indo além, criando verdadeiras relações de 
amizade entre as pessoas.

Neste momento, além de celebrarmos nossas 
conquistas, é oportunidade de externarmos nossa 
gratidão a todos que nos fizeram chegar aqui.  
Agradeço a todos os colaboradores - desde aqueles 
que estão conosco desde o primeiro dia àqueles que 
iniciaram conosco há pouco tempo e aqueles que 
daqui saíram para trilhar novos caminhos – que 
dedicam ou dedicaram parte preciosa de suas vidas 
à construção do VBSO e que confiaram em nós o 
destino de suas carreiras.  Às famílias de todos nós pela 
compreensão e apoio nos momentos difíceis e nas 
renúncias que os compromissos profissionais muitas 
vezes nos impõem. A todos os nossos parceiros e 
prestadores de serviço, muitos deles companheiros de 
longa data. E a todos os clientes, sem os quais nosso 
escritório não existiria.  

10 ANOS DO VBSO
Chegamos ao nosso décimo ano de vida 

conservando a energia típica da juventude – 
motivados em continuar a crescer e transformar 
pessoas e o mundo ao nosso redor – porém mais 
maduros. Já não somos mais um escritório de 
quatro sobrenomes ou um projeto de quatro sócios, 
nós somos o VBSO, uma verdadeira instituição 
com uma responsabilidade enorme e relevante 
a cumprir com as pessoas que nos compõe, com 
nossos clientes e com a sociedade. 

Isso nos obriga a não nos prendermos às nossas 
conquistas e continuarmos projetando o futuro.  
O mundo atual passa por rápidas e profundas 
transformações e a advocacia não pode estar alheia 
a isso.  A automação e a inteligência artificial já 
são uma realidade, que deve ser bem-vinda e 
não vista como uma ameaça.  Isso deve exigir do 
profissional jurídico novas habilidades, formação 
multidisciplinar e habilidades emocionais e sociais. 
É nossa missão preparar nossos profissionais e 
oferecer-lhes ferramentas para enfrentar essa 
realidade.

Nesse sentido, ao longo do tempo, criamos 
comitês internos para a discussão de temas 
como inovação, desenvolvimento pessoal e 
responsabilidade social. Sempre permitindo a 
participação de todos os interessados e interessadas, 
desde estagiários a sócios, de todas as áreas, incluindo 
o setor administrativo. Valorizamos a diversidade 
interna de pessoas e opiniões e prezamos por uma 
estrutura decisória participativa e coletiva.

Que venham mais 10 anos!

Erik F. Oioli
Sócio Diretor
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Inauguração do escritório com
sede em sala alugada na Regus
Mudança para prédio na 
R. Gomes de Carvalho, 1329
Primeira oferta pública de
mercado de capitais concluída

2014
Ocupamos o andar 
completo do prédio na 
R. Gomes de Carvalho, 
1329
Abertura da área 
de Societário

Abertura da área de 
Contencioso Tributário 
e Cível

Lançamento da nova 
identidade visual do 
escritório
Lançamento do primeiro 
Prêmio Inovação, 
reconhecendo projetos internos
Primeira edição do Legal 
Breakfast, evento com os 
estagiários

Diego Aubin Miguita e 
José Alves Ribeiro Jr. 
se tornaram sócios 
Amanda Visentini 
Rodrigues se torna sócia
Aposentadoria do sócio 
José Barreto Neto

Novas sedes Vinhedo 
e Londrina

Desenvolvimento do 
primeiro software para 
avaliação de desempenho 
de nossos profissionais
Realização do primeiro 
roadshow nos EUA
Abertura do caso 
número 1.000

Realização do 
primeiro offsite
Lançamento da Missão, 
Visão e Valores do 
escritório
Primeira ação de  
responsabilidade social: 
investimento 
no GRAACC Criação do conselho de 

administração e reformulação 
do modelo de governança
Lançamento da Universidade
VBSO
Apoio oficial ao HeforShe e 
criação do comitê interno de 
mesmo nome
Criação da área de 
Comunicação e Marketing
Criação da área de 
Agronegócio com Renato 
Buranello como novo sócio

Novas sedes em Goiânia 
e Belo Horizonte
Mudança da sede de São 
Paulo para Rua Gomes de 
Carvalho, 1108
Lançamento do livro 
e festa de 10 anos do 
escritório
Novos sócios: Maria 
Cristina Junqueira e 
Felippe Monteiro

2009

2010

2011

2012

2013
Realização do primeiro 
roadshow pela Europa
Realização da maior oferta de 
renda fixa do ano: R$ 20 bilhões 
em debêntures da BB Leasing

2015

2016

2017

2018

2019
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Em novembro de 2019, o VBSO 
Advogados completou 10 anos! Para celebrar 
nossas conquistas, recebemos clientes e 
parceiros que fazem parte da história do 
escritório para um coquetel em nosso novo 
endereço inaugurado no mesmo ano.

FESTA DE 10 ANOS
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NOSSO NOVO ESCRITÓRIO
NÚMEROS 2019

 

 

82% 2
2

134

56 27%

de satisfação na pesquisa de
clima realizada pelo GPTW

novos
sócios

novas filiais:

30% de aumento no número de colaboradores

novos clientes

novos
casos

entrevistas
e artigos
publicados

de aumento
da receita 
operacional

Para decidir os nomes das salas de reunião do novo endereço, realizamos 
um concurso entre nossos colaboradores. Todos puderam enviar sugestões 
de temas que, em seguida, foram para uma votação interna. A ideia 
vencedora foi do advogado Vinícius Caccavali de nomear as salas em 
homenagem a escritores brasileiros.

Nossa área de convivência recebeu o apelido de “Beco das Escadinhas”, 
em referência o livro Memórias Póstumas de Brás Cubas, de Machado de 
Assis, um dos escritores homenageados.

Nestes 10 anos de 
vida, o VBSO Advogados 
cresceu e a antiga casa já 
não comportava nosso 
time de colaboradores e 
a demanda por salas de 
reunião. Então chegou a 
hora de nos mudarmos. No 
projeto para a construção 
do novo espaço, incluímos 
áreas de convivência para 
nossos profissionais, mais 
salas de reunião e um 
auditório para a realização 
de pequenos eventos com  
clientes.

Homenagem a escritores brasileiros

Buscamos adotar um conceito de open space 
que privilegiasse a mobilidade e o conforto 
de nossas pessoas, bem como um estilo de 
arquitetura e decoração que combinasse 
elementos clássicos e modernos, sem perder 
a sobriedade esperada de uma sociedade de 
advocacia, porém com uma linguagem mais 
atualizada e em linha com nosso perfil de 
escritório.

Além de oferecermos um espaço melhor a 
nossos profissionais para o trabalho do dia a 
dia, agora conseguimos aumentar o número 
de reuniões e eventos com clientes e recebê-
los de forma mais agradável. O novo escritório 
demonstra como o VBSO cresceu e evoluiu 
nesses 10 anos e demonstra nosso compromisso 
de receber cada vez melhor nossos clientes. Goiânia

Belo Horizonte

horas trabalhadas

454

59.920,13
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O início de 2019 foi marcado por uma grande expectativa 
do mercado nacional e de investidores estrangeiros 
com relação às diretrizes no novo governo, impactando 
diretamente as operações de fusões e aquisições. Contudo, 
apesar das incertezas, o mercado apresentou conjuntura 
favorável para tais transações. 

Neste contexto, VBSO Advogados assessorou clientes 
nacionais e internacionais em operações de fusões e aquisições 
com destaque para os setores do agronegócio, energia, 
bancário, fintechs e outras startups. 

Adicionalmente, 2019 foi marcado por diversas alterações 
normativas relevantes nas áreas de direito empresarial e 
societário. Dentre elas, destacam-se a Lei nº 13.818/10 e Lei 
nº 13.874/19. A primeira alterou o critério para exigência 
de publicações de documentos de sociedades anônimas de 
capital fechado com menos de vinte acionistas, elevando-o 
de R$ 1 milhão de patrimônio líquido para R$ 10 milhões. 
Já a segunda, conhecida como Lei da Liberdade Econômica, 
trouxe outras medidas para desburocratização e simplificação 
de processos para empresas e empreendedores.

Exemplificativamente, tem-se (i) criação da sociedade 
limitada unipessoal como alternativa à sociedade limitada – 
que exige, no mínimo, dois sócios - e à Empresa Individual 
de Responsabilidade Limitada – EIRELI, a qual requer 
que, no ato da constituição, o capital social integralizado 
seja de, no mínimo, cem salários mínimos; (ii) a fixação de 
prazo para que as juntas comerciais avaliem e arquivem os 
documentos societários, sendo que, em caso de ausência 
de manifestação após transcurso dos prazos estabelecidos, 
os atos serão considerados automaticamente registrados; 
(iii) aprimoramento do instituto da desconsideração da 
personalidade jurídica, tornando claros os conceitos de 
desvio de finalidade e confusão patrimonial, reforçando a 
separação dos patrimônios de empresa e empreendedor e 
conferindo maior segurança jurídica àqueles que desejam 
empreender; e (iv) dispensa de obtenção de alvarás e licenças 
de funcionamento para sociedades que explorem atividades de 
baixo risco, favorecendo, por exemplo, a atuação de startups 
que encontravam em tais exigências burocráticas um óbice 
para o célere desenvolvimento de suas atividades.

A expectativa é de que estas medidas, somadas ao contexto 
das reformas e privatizações pretendidas continuem a 
impulsionar o mercado em 2020, estimulando pequenos e 
médios empreendedores e operações de fusões e aquisições 
visando expansão e consolidação de negócios no país.

Societário
por Amanda Visentini Rodrigues

The ‘very competent, objective and fast’ corporate 
team at Vaz, Buranello, Shingaki e Oioli 
Advogados ‘easily understands complex situations’. 
Its broad practice spans M&A, joint ventures, and a 
range of non-transactional matters. ÁREAS

de atuação
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Mercado Financeiro 
e de Capitais
por José Alves Ribeiro

A área de Mercado Financeiro e de Capitais do VBSO Advogados 
abrange a assessoria a clientes em aspectos relacionados a operações 
de captação de recursos, análises regulatórias e assessoria a agentes 
econômicos regulados nos ambientes financeiro e de mercado de 
capitais.

Estas duas áreas têm sido preponderantes no cenário de recuperação 
econômica no país.  Os números do Boletim de Mercado de Capitais 
elaborado pela ANBIMA mostram o expressivo crescimento do 
mercado de capitais como fonte do financiamento das atividades 
empresariais no Brasil.

De acordo com o mais recente Boletim de Mercado de Capitais, 
o montante total de captações de recursos até o final do mês de 
novembro de 2019 superaram em 55,6% o valor observado nos 11 
meses encerrados em novembro de 2018, perfazendo um montante de 
R$ 346,2 bilhões em 2019, contra R$ 222,5 bilhões em 2018 .

Aproximadamente metade deste valor, R$ 153,5 bilhões de reais, 
dizem respeito a emissões de debêntures ofertadas publicamente, com 
ou sem esforços restritos, com destaque também para o expressivo 
crescimento das ofertas públicas de ações (tanto iniciais quanto 
subsequentes), que aumentaram de R$ 4,5 bilhões nos 12 meses de 
2018 para R$ 68 bilhões nos primeiros onze meses de 2019 .  

Destaca-se, também a expressiva participação das pessoas físicas nas 
ofertas públicas de certificados de recebíveis do agronegócio – CRA 
e de fundos de investimento imobiliário – FII, em que este público 
respondeu, respectivamente, pela subscrição de 78,9% e 52,8% das 
ofertas realizadas até 30 de novembro de 2019.

Neste cenário, nossa atuação tem sido bastante expressiva. Em 2019, 
o VBSO Advogados foi responsável pela assessoria na maior emissão de 
debêntures do ano, da Sendas Distribuidora S.A., no montante de R$ 8 
bilhões.  Além disso, nossa atuação tem sido também destacada em emissões 
de notas promissórias, com diversas emissões assessoradas neste ano.

Outras áreas de destaque em nossa atuação em 2019 foi a estruturação 
de operações de securitização, abrangendo emissões de certificados de 
recebíveis imobiliários – CRI, e do agronegócio – CRA, bem como 
de fundos de investimento em direitos creditórios. Neste âmbito, 
nossos sócios têm tido destacada participação em diversos fóruns 
regulatórios e autorregulatórios, contribuindo de modo ativo para o 
aprimoramento do arcabouço normativo à luz de nossa experiência 
prática e acadêmica.

Além disso, ainda na seara do mercado de capitais, 
temos atuado com relevância e habitualidade na 
estruturação de ofertas iniciais (IPOs) e subsequentes 
(follow-on) de fundos de investimento imobiliário - FII, 
produto que tem sido bastante relevante na disseminação 
do investimento privado no varejo.  

Em todas essas operações, trabalhamos com 
proximidade com nossa área de Direito Tributário, de 
modo a promover soluções eficientes e seguras do ponto 
de vista fiscal.  Essa interface é essencial em operações 
complexas que envolvem multiplicidade de partes e, 
por vezes, múltiplas jurisdições.

Temos tido, ainda, atuação destacada em operações 
de financiamento de projetos, tanto no âmbito da 
emissão de títulos incentivados, sob a égide da Lei no. 
12.431, quanto na negociação e implementação de 
estruturas de financiamento de projetos envolvendo 
múltiplas instituições financeiras, cujos créditos serão 
pagos a longo prazo com recursos oriundos da própria 
operação dos projetos de infraestrutura financiados.

Na esfera financeira, além do financiamento de 
projetos já mencionado, nossa atuação em operações 
privadas de captação de recursos junto a instituições 
financeiras, com estruturas complexas de garantias reais 
e fidejussórias.  

Nossa atuação tem se destacado sobretudo na  
estruturação de fintechs, modelos inovadores de negócios 
na esfera financeira e bancária que têm revolucionado 
a forma como empresas e indivíduos lidam com o 
dinheiro no Brasil.  

Nossos sócios têm participado ativamente 
das discussões normativas a respeito deste tema, 
participando, inclusive, de audiências no Congresso 
para regulamentação das criptomoedas no Brasil 
e em grupos de trabalho para incentivo à criação 
de sandboxes regulatórios que permitam inovação 
segura em um ambiente extremamente regulado.

Tudo isso ganha muita relevância em vista da 
Agenda BC#, documento preparado pelo Banco 
Central do Brasil que detalha o planejamento 
estratégico do órgão.  A referida agenda destaca a 
inovação como um dos pilares do eixo de aumento 
de competividade, que é um dos quatro pilares 
da atuação do regulador financeiro na gestão de 
Roberto Campos Neto e, certamente, o futuro da 
atividade bancário-financeira local e globalmente.

Cabe destacar, também, a profunda experiência 
de nossa equipe na assessoria em implementação 
de políticas de compliance regulatório nos 
segmentos financeiro e de mercado de capitais, 
que possibilita aos nossos clientes adotar práticas de 
governança interna de elevado grau de sofisticação 
e segurança, prevenindo a aplicação de penalidades 
administrativas, cíveis e, até mesmo, penais.

Por fim, destaca-se a multidisciplinariedade da 
equipe, que atua sempre em proximidade com 
as demais especialidades do VBSO Advogados: 
Direito Societário, Direito Tributário, 
Agronegócio, Resolução de Conflitos e Direito 
Público, de modo a produzir resultados efetivos e 
completos às demandas de nossos clientes.

¹ Conforme dados disponíveis em <https://www.anbima.com.br/pt_br/informar/
relatorios/mercado-de-capitais/boletim-de-mercado-de-capitais/emissoes-ate-
novembro-ja-superam-em-mais-de-50-as-captacoes-de-2018.htm>, 
consulta realizada em 05.12.2019

² Conforme dados disponíveis em <https://www.anbima.com.br/pt_br/informar/
relatorios/mercado-de-capitais/boletim-de-mercado-de-capitais/emissoes-ate-
novembro-ja-superam-em-mais-de-50-as-captacoes-de-2018.htm>, 
consulta realizada em 05.12.2019

³ Conforme dados disponíveis em <https://www.anbima.com.br/pt_br/informar/
relatorios/mercado-de-capitais/boletim-de-mercado-de-capitais/emissoes-ate-
novembro-ja-superam-em-mais-de-50-as-captacoes-de-2018.htm>, 
consulta realizada em 05.12.2019

“Compact team with a strong track record assisting 
financial institutions and corporate clients with 
debt capital market operations, notably the issuance 
of debentures, and cross-border securitisation 
mandates. Offers additional strength in real estate 
finance matters and fund structuring.”
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Resolução de 
Conflitos Empresariais

Como exemplo de tais inovações, é importante destacar: 
(i) o novo marco regulatório do saneamento básico, cujo 
projeto de lei ainda está em fase de aprovação na Câmara dos 
Deputados, e (ii) o novo regime jurídico das contratações 
públicas, em tramitação no Senado Federal — estes serão 
responsáveis por incentivar os investimentos privados no setor 
de infraestrutura, e, por conseguinte, reaquecer o mercado 
com projetos mais eficientes e modernos.

Dessa forma, a área surgiu com o intuito de auxiliar nossos 
clientes em relações com a Administração Pública – prestando 
assessoria em processos que envolvam o balanceamento 
entre interesses públicos e interesses privados com aplicação 
direita de normas de Direito Público —, bem como em 
viabilizar, juridicamente, a implantação de projetos de 
infraestrutura, seja no âmbito municipal, estadual ou federal, 
por meio de Procedimentos de Manifestação de Interesse e/
ou Manifestações de Interesse Privado ou outra forma de se 
relacionar legitimamente com o Poder Público.

No ano de 2019, destaque-se que a equipe foi responsável 
por inúmeras modelagens de infraestrutura, especialmente 
na elaboração de dois relevantes projetos, quais sejam: (i) a 
Parceria Público-Privada (PPP), na modalidade concessão 
administrativa, para prestação de serviços de limpeza urbana, 
manejo e gestão de resíduos sólidos; e (ii) a concessão comum 
de outorga para a prestação dos serviços de transportes 
de passageiros — ambas no âmbito do Município de 
Itaquaquecetuba - SP.

Sendo que para o ano de 2020, o time atuará 
diretamente em mais um grande Procedimento de 
Manifestação de Interesse de limpeza urbana, dessa vez 
no Município de Santo André - SP, que trará uma série 
de benefícios aos moradores da região.

Em março de 2019, anunciamos a chegada 
de Felippe Nogueira Monteiro como 
novo sócio na área de Regulação e 
Infraestrutura. Felippe atuará em assuntos 
envolvendo regulação setorial (como energia 
e transporte), modelagem de projetos de 
infraestrutura (PPP e concessões de serviço 
público) e privatizações, e em Direito 
Administrativo em geral, incluindo processos 
de licitações, execuções contratuais, contencioso 
administrativo e judicial.

Destaque-se, ainda, que a área de 
infraestrutura e regulatório teve vasta atuação 
em todas áreas do direito administrativo e 
regulatório, especialmente na elaboração 
de pareceres e opiniões legais com temas 
relativos, dentre outros, aos seguintes setores 
(i) elétrico; (ii) saneamento básico; (iii) óleo 
e gás; e (iv) transporte público coletivo de 
passageiros e mobilidade urbana.

Infraestrutura
e Regulatório
por Felippe Monteiro

Contencioso administrativo e judicial, Arbitragem, 
Mediação e Dispute Board

por Maria Cristina Corrêa de Carvalho Junqueira

O VBSO Advogados possui sólida experiência no 
patrocínio dos interesses dos seus clientes em processos 
administrativos e judiciais, conduzindo e acompanhando 
ativamente os processos em todas as instâncias. Também 
participa de procedimentos de arbitragem e mediação, além 
de aconselhar seus clientes com ênfase na avaliação de riscos 
e definição de estratégias processuais e de defesa.

O escritório também atua em recuperação de créditos e 
falência, tanto por parte de credores quanto da empresa em 
recuperação.

Destaca-se, ainda, a representação de clientes em litígios 
envolvendo responsabilidade civil, para a reparação de 
danos por atos ilícitos contratuais e/ou extracontratuais, e 
em litígios societários diversos envolvendo, dentre outros 
temas, exclusão extrajudicial ou judicial de sócios, exercício 
de direito de retirada, descumprimento de acordo de 
sócios, dissolução parcial de sociedades e ações em face de 
ex-administradores de sociedades.  O escritório também 
representa clientes em processos administrativos e judiciais 
envolvendo processos sancionadores da CVM, BSM e 
Banco Central.

A experiência do escritório em demandas 
relacionadas à recuperação de crédito desenvolvida 
ao longo dos anos de nossa atuação, especialmente 
em recuperações judiciais, somada ao importante 
aumento do número de recuperações nos últimos 
anos, com registros recordes desde 2016 e, em 2019, 
com números inéditos no Agronegócio, fez com 
que o escritório marcasse presença nas grandes 
recuperações judiciais do setor agro Brasil afora. 

Reafirmamos nossa estratégia em ser um escritório de referência 
em qualidade técnica e de atendimento em uma área de importância 
estratégica e que passa a abarcar uma amplitude ainda maior de 
serviços.

Em 2019, comunicamos a chegada de 
Maria Cristina Corrêa de Carvalho 
Junqueira como nova sócia na área de 
Resolução de Conflitos Empresariais e 
da advogada Stefanie Moreira Vicente 
Ferraz, profissional especializada em 
procedimentos arbitrais, e que passam a 
integrar a nossa equipe.

A criação da área de Direito Público, Infraestrutura e Regulatório 
se deu em razão da forte perspectiva de crescimento econômico no 
país e o recebimento de novos investimentos no setor – sejam de 
caráter interno ou externo.

Além disso, as inovações regulatórias e normativas que tratam 
da delegação de serviços essenciais aos particulares contratados 
demandarão uma minuciosa atuação jurídica, de modo a garantir a 
segurança jurídica na estruturação de negócios.
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Não há como afastar a constatação de que a cadeia de valor 
agroalimentar é o setor mais desenvolvido, competitivo e tecnológico da 
economia brasileira. Nesse sentido, o Brasil da produção de alimentos, 
nos últimos 40 anos, foi um impressionante exemplo de promoção do 
conhecimento, geração de inovações e tecnologias, que resultaram num 
sistema competitivo, racional e eficiente. Também é incontestável que 
a qualidade do bem-estar, da prosperidade, do potencial de geração de 
emprego e da renda agroindustrial nas próximas décadas, vai depender 
especialmente da nossa capacidade de superar os desafios de acesso à 
novos mercados, atendimento das novas demandas consumidores 
e uma produção amplamente sustentável. Assim é indiscutível que a 
intensificação do uso dos recursos naturais amplifica exponencialmente 
o peso político e estratégico de ações concretas para o agronegócio. 

Os economistas concordam ainda que as pressões sobre a demanda 
alimentar registrarão tensões inéditas, resultantes do aumento 
populacional – inexorável, de 7 bilhões para 9,7 bilhões, até 2050 – e 
do incremento da renda nas regiões mais populosas do mundo (China, 
Índia, Indonésia e África). E que esse quadro convoca o Brasil a ocupar 
lugar central na geopolítica global como o principal ator na segurança 
alimentar do mundo. Coloca-se nesse cenário um dos mais relevantes 
debates de nosso tempo: o fortalecimento e a valorização do uso da 
informação técnica e científica para lastrear a continuidade do processo 
de democratização da oferta alimentar com a captação das vantagens 
comparativas da Agricultura Tropical. Mas para isso é imprescindível a 
conexão entre a gestão pública e privada.

 Os setores que promoveram essa revolução chamada Agricultura 
Tropical Sustentável, nos últimos 40 anos (instituições de ciência, 
governo, iniciativa privada) têm priorizado redirecionar a visão 
de futuro do País, analisando de forma sistêmica tanto os riscos 
integrados apresentados quanto às oportunidades oferecidas pelas 
externalidades positivas do país. Porém, podemos avançar muito 
mais. A universalização das condições produtivas sustentáveis das 
nações trópicas resume talvez os principais desafios enfrentados 
pela sociedade neste século. Assim é necessário debater os 
desafios jurídicos-regulatórios dos sistemas agroindustriais, seus 
mercados, novos modelos de negócios, instrumentos financeiros, 
mercado de valores mobiliários, títulos verdes, programas de 
pagamento por serviços ambientais, nova regulação de proteção 
da propriedade industrial.   

Agronegócio
por Renato Buranello

Desta forma, temos buscado abrir valiosas 
janelas de reflexão, sintetizando aos nossos clientes, 
relacionamentos e instituições, os temas centrais que 
desenham os próximos passos da trajetória do país 
como principal player no agronegócio global, o que 
nos exige planejamento estratégico e pressa. Não 
cabem mais visões estáticas e não integradas, mas 
valerá a visão do Direito, Economia e Instituições. 
Buscamos ser, também, responsáveis no debate 
sobre o impacto dessas perspectivas e as escolhas que 
indicarmos poderão ser determinantes. É preciso aferir 
esses conceitos e institutos com precisão – e de forma 
compreensível para todos os agentes econômicos que 
atuam no setor e que pilotam realidades bem distantes 
das grandes cidades ou dos centros financeiros. 

 “A commentator says: “The team 
knows how to present to the client 
the different ways of doing business 
in the Brazilian agribusiness market, 

particularly on the financing side.”

 Isso exige dos profissionais da área uma visão 
sistêmica e multidisciplinar, no qual o estudo do 
Direito & Economia dos Sistemas Agroindustriais tem 
papel fundamental. Precisamos depositar um olhar 
bem mais amplo sobre o setor e suas relações com os 
mercados globais. Os significados, suas repercussões 
e transbordamentos não podem ser corretamente 
lidos se restritos a abordagens segmentadas, locais, 
ou até mesmo à limitada esfera nacional. Por essas 
razões, o diálogo com os agentes econômicos não é 
um expediente diletante, mas uma exigência cabal do 
nosso intervalo histórico. Os temas relacionados aos 
sistemas agroindustriais vão merecer interpretações 
com causa supra contratual, na qual são selecionados 
valores de tutela da rede contratual como um interesse 
social geral, uma verdadeira função social das cadeias 
de produção de alimentos, fibras e bioenergia.  

Estamos nos preparando para assegurar 
uma assessoria em esteira, circular e 
abrangente na direção de respostas mais 
completas, consistentes e com efetividade 
prática. Existe capital disponível no 
mercado internacional, pronto para 
investir em setores dinâmicos como o 
da agricultura brasileira. Regras claras, 
estáveis, e ambiente de negócio favorável 
dependem só da relação que criarmos entre 
os agentes de produção, comercialização e 
financiamento dos sistemas de produção 
rural. Não é apenas uma missão, é uma 
questão de como nos relacionamos com o 
mercado.  
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O ano de 2019 foi muito especial para a nossa prática tributária.  É 
provável que tenha sido o período mais marcante da nossa trajetória.  A 
marca emblemática de uma década de história do nosso escritório – o 
que, por si só, é sinônimo de consolidação do negócio – foi envolvida por 
grandes conquistas nos âmbitos consultivo e contencioso.  Com leading 
cases em disputas tributárias, projetos inovadores, multidisciplinares e 
que atravessaram a fronteiras de inúmeros Estados brasileiros, mais um 
capítulo foi escrito com muita dedicação da nossa equipe.

Embora nosso DNA tenha sido a consultoria tributária lá na origem, 
mais precisamente em novembro de 2009, logo nos primeiros anos de 
existência a atuação em processos administrativos e judiciais ganhou 
força e escala surpreendentes. Atualmente, já não é mais possível dizer 
que o nosso DNA seja exclusivamente de consultoria tributária; seria 
mais coerente com a nossa história dizer que houve uma mutação/
evolução – desejável e positiva – que forjou a multidisciplinaridade 
que é marca da nossa equipe. 

Sentimos orgulho em perceber que a visão sobre a nossa 
evolução é compartilhada pelos nossos clientes, pares e pelo 
mercado em geral.   Nos principais diretórios jurídicos nacionais 
e internacionais, as menções exclusivas à atuação tributária 
consultiva do VBSO Advogados foram cedendo espaço a 
reconhecimentos também no contencioso tributário. Fruto de 
muito esforço na defesa de interesses de associações representativas 
de classe, na condução de leading cases e pela constante presença 
nos principais órgãos de julgamento nas esferas administrativa e 
judicial. 

Para formalizar uma metodologia própria que orienta o atendimento 
a fiscalizações tributárias, atividade vital na identificação, prevenção 
e controle de potenciais contingências tributárias, criamos a Célula 
de Atendimento à Fiscalização – CAF. Por meio deste núcleo que 
congrega gestão de documentos, informações, organização de 
estratégias processuais e controle de respostas às autoridades fiscais, 
conseguimos oferecer aos nossos clientes orientação precisa na 
condução do atendimento à fiscalização e na antecipação de temas e/ou 
pontos específicos com potencial de ingressar no radar de autuações.

À primeira vista, pode parecer mera simbologia ou atribuição de 
uma roupagem a práticas comuns a qualquer escritório que atue no 
contencioso tributário.  Contudo, a CAF representa a criação de 
uma área específica de atuação, com investimento em tecnologia, 
treinamentos e a participação de integrantes com visão multidisciplinar 
da matéria tributária.   

Dez anos, nota dez: um marco temporal 
na prática tributária do VBSO

 Isso nos permite identificar – com antecedência 
suficiente ao início do prazo de apresentação de 
defesas/recursos – providências necessárias, como, 
por exemplo, solicitação de laudos técnicos, pareceres 
acadêmicos, resgate de histórico de transações, 
evidência de motivos/causas para determinada escolha 
do contribuinte, dentre outros fatores (detalhes) 
fundamentais para o êxito processual. 

Interessante notar que a combinação da consultoria 
e do contencioso é cada vez mais mandatória.  Na 
vanguarda das discussões tributárias envolvendo os 
impactos das normas internacionais de contabilidade, 
inclusive na condução dos primeiros casos 
contenciosos relacionados ao tema no âmbito federal, 
apoiamos a criação do Núcleo de Estudos sobre 
Práticas em IFRS (NEP IFRS - www.nepifrs.com.br), 
sediando, quinzenalmente, encontros para discussão 
pragmática dos famosos CPCs (Pronunciamentos 
Técnicos emitidos pelo Comitê de Pronunciamentos 
Contábeis).  Todos os encontros são realizados em 
nosso auditório, aberto ao público, com transmissão 
online para todo o Brasil.  

Iniciado em agosto de 2019, o NEP (como é 
carinhosamente chamado pelos participantes) realizou 
10 encontros, representando mais de 15 horas de 
conteúdo técnico gratuitamente disseminado, 516 
participantes de 9 Estados. Julgamos que o conhecimento 
contábil profundo – e não aquele trivial, elementar – é 
fundamental para a atuação dos profissionais da nova 
geração.  Fazendo um exercício de futurologia, ousamos 
dizer que os efeitos tributários das IFRS serão um dos 
grandes temas de contencioso tributário nos próximos 
anos, especialmente pelo fato de que grandes autuações 
começaram a surgir antes do esperado.

Justamente pensando no desenvolvimento das 
nossas pessoas, incentivamos fortemente a publicação 
de artigos técnicos, participação em eventos e 
núcleos de estudos, competições e participação 
na vida acadêmica e todas as demais atividades 
extracurriculares que constroem a base sólida de um 
excelente profissional. 

Neste aspecto, 2019 foi, sem dúvida nenhuma, o 
mais movimentado para nossa equipe: publicamos 
inúmeros artigos/livros; participamos de competições 
internacionais (Tax Moot – Flórida/USP) e de 
intercâmbio estudantil com bolsa conquistada por 
profissional da nossa equipe (Suiça – Universidade de 
St. Gallen); ministramos cursos e aulas em renomadas 
faculdades (FIPECAFI, INSPER, Saint Paul). 
Participamos de incontáveis congressos, seminários 
e grupos de estudos.  Enfim, reforçamos o nosso 
compromisso com aquilo que é a nossa vocação e 
paixão: a prática tributária. 

Tributário
por Paulo Vaz, Mario Shingaki e Diego Miguita

 Outro fato marcante de 2019 é a consolidação da 
nossa atuação em setor que apostamos seja um dos 
mais importantes e promissores do Brasil nos próximos 
anos: energia. Além da assessoria a privatizações, 
combinações de negócios envolvendo participantes 
do setor e da construção de infraestrutura em mais de 
uma dezena de Estados, tivemos a oportunidade de 
conduzir casos emblemáticos nas esferas administrativa 
e judicial de julgamento e de representar associações 
representativas de classe nas defesas de seus interesses. 

Este envolvimento profundo com a promissora área 
nos conduziu a um caminho que há mais de décadas 
já era percorrido pelo mais renomado tributarista 
atuante no setor elétrico, Antonio Ganim, com quem 
formalizamos uma parceria técnica que tem permitido a 
ampliação exponencial da presença do VBSO no setor.  

Além de exímio contador, ex auditor e membro 
ativo da construção da legislação tributária 
envolvendo energia elétrica, Antonio Ganim atuou 
por mais de dez anos pelo Poder Concedente e pelo 
órgão regulador, conhecendo como ninguém todas 
as peculiaridades inerentes às atividades de geração, 
transmissão, distribuição e comercialização de 
energia. Para os próximos anos, estamos confiantes 
que a parceria permitirá o oferecimento das melhores 
soluções jurídicas para os clientes que integram o setor 
elétrico. 

As novidades de 2019 não terminam aqui. A 
presença em diversos Estados do Norte e do Nordeste 
por conta do setor elétrico nos levou a formalização de 
parcerias locais – Maranhão e Recife – com ampliação 
do atendimento para as demais indústrias (comércio, 
serviço, agronegócio, indústria, dentre outros). Merece 
destaque o atendimento a famílias locais, notadamente 
com relação a planejamentos sucessórios/patrimoniais, 
o que nos conduziu a uma primeira novidade de 2020 
que pode ser antecipada: formalizaremos parcerias 
locais que permitirão assessorarmos a constituição e 
gestão de family offices.

Naturalmente, não podemos deixar de mencionar 
a parceria de longa data com as áreas de mercado 
de capitais/bancário, societário e agronegócio, cuja 
sinergia é o pilar inicial da nossa história e é reforçada 
a cada ano.  Esperamos que a nossa equipe se supere 
a cada ano, que cada um sirva de inspiração para os 
demais e que continuemos a perseguir a nossa paixão 
como se fosse o nosso empolgante primeiro dia de 
escritório. 

Em nome de toda equipe, agradecemos às 
nossas famílias (sempre e em primeiro lugar), 
aos clientes, parceiros e colegas. E que tenhamos 
muito mais novidades em 2020!

“Able team advising on tax 
planning and structuring 
connected to corporate financing 
involving securities offerings. Also 
experienced representing domestic 
and international clients in tax 
disputes before the administrative 

and judicial courts.”
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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 pelo investimento permanente e consistente 
em pessoas, desde o processo de recrutamento e seleção, 
e principalmente na formação de pessoas. 

Acreditamos que profissionais com alto potencial 
em um ambiente que estimula e oferece ferramentas 
para o crescimento pessoal e profissional são capazes 
não apenas de oferecer os resultados esperados 
por nossos clientes, mas também aumentar a sua 
satisfação com nosso atendimento.  Clientes satisfeitos 
contribuem para a perenização do negócio e permitem 
o crescimento contínuo e orgânico do escritório e de 
nossos profissionais.

Mais de 80 horas de cursos e palestras dentro do 
escritório em nossa Universidade Corporativa em 
2019;

Investimento em cursos externos para nossos 
profissionais em diferentes áreas do Direito, além 
de cursos nas áreas de Sustentabilidade, Marketing 
e Inovação, pós-graduações e mestrados.

Em janeiro, realizamos mais uma edição 
do Legal Breakfast, um café da manhã, 
coordenado pelo advogado Vinícius 
Caccavali, em que os estagiários apresentam 
temas da sua área de atuação para os estagiários 
das outras áreas. Além do conhecimento 
jurídico, o objetivo desse encontro é permitir o 
desenvolvimento de técnicas de comunicação 
em público e preparação de slides. Nesta 
edição foram expostos os seguintes temas: 
“Negócio jurídico processual”, “Logística 
agroindustrial”, “Imposto sobre a renda da 
pessoa física” e “Regulamentação do BC sobre 
fintechs”.

LEGAL BREAKFAST 2019

Cursos oferecidos em 2019

“A Universidade VBSO oferece 
cursos multidisciplinares a todos 
os colaboradores. Nosso objetivo 
principal é o desenvolvimento 
de habilidades, além da formação 
técnica, para que nossa equipe 
seja capaz de resolver problemas 
das mais variadas complexidades.”

Workshop Noções Básicas de Investimentos
Matheus Zilioti

Desafio da Percepção do Cliente
Erik Oioli

Curso de Direito das Startups
Erik Oioli, Diogo Olm Ferreira e Evandro Pontes

Workshop Gestão de Projetos
Alex Pomilio

Planejamento Financeiro
João Paulo Bottechia

Programa Foco no Cliente: Exercício da 
Excelência em Serviços
Fábio Marques

Ferramentas do Mercado Financeiro
Bruno di Giácomo

Curso de Imersão - Comunicação Convincente
Fábio Marques

Workshop Gestão do Tempo – Método GTD™
Grupo Call Daniel

Workshop Empatia
Nara Botelho

Universidade

Ana Paula Caparica Modolo, 
Recursos Humanos do VBSO Advogados

Diálogos VBSO
Claudia Politanski - membro do Comitê Executivo 
do Itaú Unibanco e ocupa a posição de vice-
presidente, liderando as áreas Jurídica, Ouvidoria, 
Pessoas, Relações Governamentais e Institucionais 
e Comunicação Corporativa. Acumula também as 
funções de secretária do Conselho de Administração 
e do Comitê Executivo do Itaú Unibanco e é vice-
presidente da Febraban.

Ruth Manus – advogada, escritora e professora 
universitária. Em suas palestras fala sobre 
empoderamento feminino, feminismo, igualdade de 
gênero, mulheres e o mercado de trabalho, grupos 
vulneráveis, discriminação, minorias, questões 
geracionais e dilemas das gerações atuais.

Renata Fontana - advogada com experiência em 
consultoria tributária no exterior (Europa, América 
Latina, África e Ásia) convidada para discutir 
tendências de tributação sobre a economia digital.

Danilo Moreno - Head of Legal Latam da DSM 
Nutritional Products e membro da Comissão de 
Departamento Jurídico da OAB/SP e do Instituto 
Jurídico Sem Gravata.

No dia 30 de agosto de 2019, realizamos 
nosso primeiro VBSO Day, uma competição 
interna entre equipes de advogados 
e estagiários voltada à solução de um 
desafio prático envolvendo o caso real 
de um cliente convidado, a ZEG, uma 
empresa do Grupo Capitale Energia. Os 
objetivos da atividade foram fomentar a 
visão multidisciplinar, estimular o trabalho 
em grupo, desenvolvimento técnico e da 
capacidade de achar soluções inovadoras de 
nossos profissionais.

A solução apresentada pelos grupos deveria 
conter um plano de estruturação jurídica para 
o projeto de um novo negócio, considerando 
a estrutura societária para viabilização, o 
impacto fiscal, a estrutura para obtenção 
de recursos, a utilização de mecanismos de 
Mercado de Capitais e o mapeamento de 
riscos (jurídicos e não jurídicos) e mitigantes.

Grupo Pi: 
Sofia Silvestre, 
Davi Finotti, 
Leonardo Pontes, 
Mayara Kato e 
José Afonso Leirião

Grupo Ômega: 
Henrique Takeda, 
Fernanda Shouga, 
Samia Chiquini, 
Amanda Belo, 
Rafael Fava e 
Rafael Toni 

Grupo Beta, vencedor 
da disputa: 
Henrique Lisboa,
Diogo Olm Ferreira,
Ana Carolina Martin,
Juliana Vaz, 
Carlos Galuban Neto e
Gabriel Lelis

Grupo Delta: 
Paloma Neri, 
Lucas Paiva, 
Matheus Zilioti, 
Carlos Eduardo de Pádua, 
Beatriz Locoselli, 
Thalita Brunelli e 
Vinícius Caccavali

Assista ao vídeo do evento 
escaneando o código QRVBSO Day

Convidados que recebemos para bate-papos com os nossos profissionais
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O Chambers Global 2019, publicação inglesa que realiza profundas pesquisas de mercado, citou o  VBSO 
Advogados entre os melhores escritórios de advocacia do país. O escritório foi indicado nas áreas de Mercado 
de Capitais (band 4) e Tributário (band 4), bem como, individualmente, os sócios Paulo Cesar Ruzisca Vaz 
(band 3) e Erik Frederico Oioli (band 5). O Chambers and Partners entrevista milhares de advogados e 
clientes do mundo inteiro para identificar e ranquear os melhores todos os anos.

A edição 2020 do Chambers Latin America, publicação 
inglesa que classifica os principais escritórios de advocacia e 
advogados em toda a América Latina, recomendou nossas áreas 
de Mercado de Capitais (Band4) e Tributário (Band5) por mais 
um ano, e nossa área de Agronegócio (Band3) pela primeira 
vez. Além disso, os sócios Renato Buranello (Band1), Paulo 
César Ruzisca Vaz (Band3) e Erik Oioli (Band5) também 
foram indicados por sua atuação nas áreas de Agronegócio, 
Tributário e Mercado de Capitais, respectivamente.

A edição 2020 da pesquisa Financial 
and Corporate, da IFLR1000, uma das 
principais publicações internacionais do 
mercado jurídico, recomendou nossas 
práticas de Banking, Capital Markets, 
M&A e Project Finance por mais um 
ano. 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.

Prêmios e Reconhecimentos

O Leaders League recomendou, em seu ranking 
2020 de escritórios de advocacia, mais uma vez, o 
VBSO Advogados entre os melhores escritórios do 
Brasil nas áreas de Mercado de Capitais, Bancário, 
Societário e M&A, Consultoria Tributária e 
Contencioso Cível e Comercial. Além disso, nossas 
áreas de Contencioso Tributário e Agronegócio 
aparecem indicadas pela primeira vez.

Os sócios Erik Oioli, Paulo Vaz, Mario 
Shingaki, Diego Miguita, Amanda Visentini, 
José Alves Ribeiro Jr., Marcelo Winter e 
Renato Buranello também foram recomendados 
por sua atuação nas respectivas áreas.

Nossa área de Comunicação e Marketing, 
liderada por Patrícia Monteiro, também foi 
contemplada com o prêmio “Best Submission” da 
área de Mercado de Capitais pelo trabalho realizado 
no envio dos formulários para os rankings.

Leaders League 2020
Veja a classificação completa do escritório:

LEADING
Agribusiness – Law Firms

EXCELLENT
Capital Markets – Law Firms

RECOMMENDED
Banking & Finance – Law Firms

VALUABLE PRACTICE
Tax: Litigation – Law Firms

OTHER NOTABLE PRACTICES
Civil and Commercial Litigation – Law Firms
M&A and Corporate Law – Law Firms
Tax: Counsel – Law Firms

Chambers Global 2019

Chambers Latin America 2020 IFLR1000 2020

O VBSO Advogados foi recomendadas pelo guia The Legal 500 Latin America 2019. O resultado da pesquisa 
aponta o escritório como destaque nas práticas de Mercado de Capitais, Tributário e Societário e M&A.

Além disso, nossos sócios também foram citados pelo guia: Erik Oioli (Mercado de Capitais e Societário e 
M&A), Paulo Cesar Ruzisca Vaz (Tributário), José Alves Ribeiro (Mercado de Capitais), Diego Miguita 
(Tributário) e Amanda Rosa Visentini (Societário e M&A).

The Legal 500

O VBSO Advogados aparece no top 10 dos rankings da Uqbar de assessoria em FIDC e FII em 2018. As 
classificações foram divulgadas nos anuários lançados em 2019 pela publicação.

Os assessores legais de FII foram ordenados com base no montante emitido e no número de operações 
realizadas durante o ano de 2018, considerando os fundos que têm suas cotas listadas para negociação na B3.  E 
os assessores jurídicos de FIDC com base no montante emitido e no número de operações realizadas durante o 
ano de 2018. A assessoria considerada neste ranking é aquela prestada pelo participante aos administradores, aos 
coordenadores líder, às cedentes, ou quando este atua como deal counsel no processo de estruturação do fundo.

UQBAR – assessoria em FIDC e FII em 2018

Análise Advocacia 500 2019
Na semana em que completamos nosso décimo ano 

de vida, o VBSO Advogados obteve mais uma vez o 
reconhecimento como escritório mais admirado do 
Brasil na categoria especializado pelo ranking Análise 
Advocacia 500. O escritório apareceu ranqueado 
18 vezes, nas seguintes áreas/segmentos: Agrário, 
Arbitragem, Comércio Internacional, Consumidor, 
Contratos Empresariais, Digital, Operações Financeiras, 
Regulatório, Societário, Tributário, Açúcar e Álcool, 
Bancos, Comércio, Energia Elétrica, Química e 
Petroquímica e Saúde.

Ainda tivemos destaques individuais para os 
profissionais Renato Buranello, Paulo Cesar Ruzisca 
Vaz, Mário Shingaki, Erik Oioli, Marcelo Winter, 
José Alves Ribeiro Jr., Maria Cristina Corrêa de 
Carvalho Junqueira e Thalita Brunelli de Paulo.

8º Moot Court - The Iberoamerican 
Observatory of International Taxation
O advogado Diogo Olm Arantes Ferreira, 

da equipe de Direito Tributário do escritório, 
participou do 8º Moot Court organizado pelo 
Iberoamerican Observatory of International 
Taxation, realizado na Universidade da Flórida, 
nos Estados Unidos. Na competição, Diogo foi 
premiado como melhor orador e pelo melhor 
memorando escrito em nome do réu. 

Destaques
“(Erik Oioli is) a great professional 

who is very experienced in local debt 
offerings and securitisations work. 
He draws upon a solid background 
in this practice area and many years 
of experience to provide really good 
work.” Chambers Latin America 
2020

“Name partner Paulo César 
Ruzisca Vaz has over 20 years 
of experience advising domestic 
and international players on 
corporate reorganisations, tax 
consultancy and litigation 
mandates. One client describes 
him as a “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.” 
Chambers Global 2019

“Name partner Renato 
Buranello is a revered figure in 
the sector, with market sources 
often rating him as “a reference” 
and “one of the main practitioners 
in the industry.” A client says: “He 
understands regulatory matters and 
the sector as a whole, he combines 
the economic with the legal side,” 
while another adds that “he knows 
how the authorities work and 
this specific expertise adds a lot 
of value.” Besides his activity in 
regulatory mandates, Buranello 
also acts on capital markets deals 
involving the sector.” Chambers 
Latin America 2020
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Em 2019, pela primeira vez o VBSO Advogados foi recomendado pelo Great Place 
to Work como uma das melhores empresas para trabalhar. Nosso maior ativo são 
nossas pessoas.  E a qualidade delas é a chave para o sucesso em nossa missão de servir 
nossos clientes.  Por isso, investimos muito na contratação de talentos e, sobretudo, no 
desenvolvimento de pessoas com nossa cultura: o DNA VBSO. 

Para estar entre as melhores empresas para trabalhar, a organização precisa ter uma 
pesquisa válida, isto é, atingir a amostra mínima de respondentes e uma nota igual ou 
superior a 70. Tivemos 91% de participação e nossa nota final foi 82.

1                   Investimento em 
Educação
 Nossa Universidade corporativa 

oferece cursos durante todo o ano 
para o desenvolvimento de nossos 
colaboradores, além disso, temos 
uma política de ajuda de custo para 
pós-graduação, mestrado e outros 
cursos.

10Atividades coletivas
 Campeonatos de sinuca 
ou videogame, jogos de 

futebol, aulas de dança e happy 
hour mensal são algumas das 
atividades coletivas que fazem 
parte da rotina do escritório 
e que garantem o bom 
relacionamento e clima amistoso 
entre nossas pessoas.

2  Work Life Balance
 Em 2019, foi criado mais   
 um comitê interno, o    

WLB – Work Life Balance, com 
o objetivo de discutir e propor 
ações para equilíbrio entre saúde, 
trabalho e vida pessoal para nossos 
colaboradores. Entre as iniciativas 
do grupo, tivemos um programa 
interno com nutricionista para 
todos os interessados.

3 Trabalho com propósito
 Dividir com a sociedade os 
frutos do nosso sucesso sempre 

fez parte de nossa cultura. Ações de 
responsabilidade social, igualdade 
de gênero e valorização das pessoas 
são prioridade dentro do escritório.

4 Divisão de lucros
 Desde os estagiários até os   
 sócios, todos os  colaboradores 

do escritório participam de nossa 
política de participação nos lucros.

5 Espaços de convivência
 Nossa nova sede inaugurada   
 em  2019 prioriza áreas que 

estimulam o contato entre nossas 
pessoas. Temos mesa de sinuca, 
espaço interno para almoço e 
happy hour, varanda e lounge com 
videogame e sofás de descanso.

6 Ambiente amistoso
 Com certeza um dos  
    diferenciais   do   VBSO  é o  clima 

organizacional, na pesquisa do 
GPTW, tivemos 82% de satisfação 
com o ambiente do escritório. 
Além disso, os respondentes da 
pesquisa destacaram como se 
sentem bem-vindos aqui.

7 Casual todo dia
 Ainda que roupas sociais 
ainda façam parte da profissão 

do advogado, acreditamos que 
no dia a dia do escritório não é 
necessário estar sempre vestido 
de terno e gravata. Oferecemos 
armários para nossos colaboradores 
guardarem suas roupas sociais para 
quando precisarem e permitimos 
que se vistam de maneira casual 
todos os dias.

8 Participação na tomada   
 de decisões
 Nossos comitês internos 

são abertos para a participação 
de todos os colaboradores e 
fazemos questão de que cada 
grupo tenha a presença de 
pessoas de diferentes cargos 
e áreas do escritório para que 
todos participem das decisões.

9 Contato com gestores
 Prezamos por um modelo 
de gestão horizontal,  por 

isso, nossos sócios e gestores 
da área administrativa têm 
contato próximo com todos os 
colaboradores e estão sempre 
disponíveis para atendê-los e 
ouvir sugestões.

GREAT PLACE TO WORK

Investimentos em 
educação
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Responsabilidade Social

Em linha com nossa estratégia de desenvolvimento 
sustentável, presenteamos nossos colaboradores 
com um kit de canudo reutilizável cuja renda 
também é convertida para as iniciativas do 
GRAACC.

Seguimos com nossa parceria com o 
Departamento Jurídico XI de Agosto, a 
maior entidade particular de assistência jurídica 
gratuita do País, contribuindo mensalmente para 
o desenvolvimento do trabalho desde 2017. 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 sócio-
afetiva-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.

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. 

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. 

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. 
Veja algumas das iniciativas que o VBSO Advogados 
apoiou em 2019:

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. 
Por mais um ano, em 2019, o VBSO Advogados fez a 
doação de 70 cestas de Natal para as famílias atendidas.

MENOS LIXO
Em nosso novo escritório, queremos desenvolver 

cada vez mais políticas voltadas ao desenvolvimento 
sustentável. Entre nossas preocupações, está a geração de 
resíduos. Em 2019, todos nossos colaboradores receberam 
um copo personalizado de silicone e, em nossos eventos, 
passamos a usar copos de papel biodegradável para 
abolirmos o uso de copos plásticos descartáveis em todo

O VBSO Advogados é parceiro da SanFran Jr., 
a empresa júnior da Faculdade de Direito do Largo 
São Francisco, na prestação de consultoria jurídica pro 
bono para o Terceiro Setor. Além disso, os membros 
da empresa júnior são convidados para participar de 
treinamentos e palestras realizados no escritório. 

Na parceria, nossos advogados deverão orientar e 
sanar dúvidas dos membros da SanFran Jr. quando  
procurados sobre casos atendidos pela instituição. 

Integração de Refugiado 
ao mercado de trabalho
Em 2019, voltamos nossa atenção para 

as questões de refugiados no Brasil e suas 
dificuldade de integração no mercado de 
trabalho. Com isso, conseguimos realizar a 
contratação da Paulina Quenda Muene para 
nossa equipe de Copa. Ela é natural de Lunda 
Norte, na Angola, cresceu em Luanda e está 
refugiada no Brasil desde janeiro de 2019. 

De acordo com a Convenção de 1951 relativa 
ao Estatuto dos Refugiados da ONU, refugiados 
são pessoas que se encontram fora do seu país 
por causa de fundado temor de perseguição por 
motivos de raça, religião, nacionalidade, opinião 
política ou participação em grupos sociais, e que 
não possa (ou não queira) voltar para casa. 

Contamos com todos os nossos colaboradores 
para a integração de Paulina ao escritório e para 
auxiliá-la em questões de documentos para 
trabalhar legalmente no Brasil, abertura de conta 
bancária e superação de barreiras linguísticas e 
culturais.

O VBSO prestou apoio jurídico ao 
estabelecimento da “Associação de Empresas 
Amigas do CEAP” - ACEAP. Um projeto para 
abordar empresas para apoio aos programas de 
educação técnica do CEAP e gerar oportunidades 
para o primeiro emprego de muitos de seus 
alunos. Em 2019, o CEAP - Centro Educacional 
Assistencial Profissionalizante, foi reconhecido 
como melhor ONG no setor de educação pelo 
Instituto Doar.

o escritório. Retiramos, 
ainda, os cestos de lixo 
individuais e concentramos 
os pontos de descarte de 
lixo do escritório para 
diminuir o uso de sacos 
plásticos e conscientizar 
nossos colaboradores sobre 
a responsabilidade de cada 
um em relação a geração de 
resíduos.
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Mulheres
Somos apoiadores do movimento de 
solidariedade HeForShe, criado pela ONU 
Mulheres – a Entidade da Organização das 
Nações Unidas para a Igualdade de Gênero.

Os membros do nosso comitê 
HeforShe produziram uma cartilha sobre 
posturas e comportamentos que podem 
tanto gerar práticas discriminatórias 
(ainda que não-intencionais) como 
perpetuar estereótipos negativos. O 
material foi entregue a todos os nossos 
profissionais em nosso Offsite 2019, 
evento anual que envolve todo o 
escritório, e distribuído entre clientes 
que nos visitaram.

Campanha interna de 
conscientização sobre posturas e 
comportamentos discriminatórios

QUEM SOMOS
Fechamos 2019 com 61 colaboradores, um crescimento 
de 30% no ano, sendo 45% de aumento no número de 
mulheres no escritório.

Todos os salários são públicos internamente e todas as pessoas que 
ocupam a mesma posição recebem o mesmo salário, sem nenhuma 
distinção de gênero. Porém, na média geral, as mulheres ainda ocupam 
menos posições de liderança e a média salarial entre elas é menor que 
a dos homens. Cientes disso e buscando que o escritório possa evoluir 
em relação à igualdade de gênero, queremos promover oportunidades 
para retenção das mulheres advogadas e diminuir a diferença exposta 
no gráfico.

Assim, o escritório se compromete anualmente a propor ações efetivas 
que estimulem a valorização e o fortalecimento da liderança feminina e 
permitam o crescimento profissional e a retenção de talentos. 

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.

Veja algumas de nossas
iniciativas em 2019:

Palestra do Dia da Mulher
Recebemos, em março de 2019, a escritora e advogada 

Ruth Manus para um Café da Manhã com todos os 
profissionais do escritório. Ruth falou sobre o que é ser 
mulher na sociedade e no mercado de trabalho e sobre 
como a mulher tem que se provar diariamente para que 
seja levada em conta e tenha credibilidade. Numa sociedade 
patriarcal e marcada pela desigualdade, Ruth faz um retrato 
da importância da luta feminina e ainda, que essa luta deve 
ser feita pela união das mulheres.

Na semana do Dia da Mulher, em 2019, ainda, 
adquirimos 20 novos livros para a Biblioteca do escritório. 
Todos os novos títulos foram escritos por mulheres e tratam 
sobre questões feministas ou jurídicas, e estão à disposição 
de todos os nossos colaboradores para leitura.

Novos livros para a Biblioteca

Um questionário, dirigido exclusivamente às mulheres e 
sob a condição de anonimato, foi preenchido em fevereiro 
de 2019 para avaliarmos a percepção das profissionais sobre 
as ações do escritório. 

Entre os pontos destacados estavam questões de 
oportunidades de crescimentos para homens e mulheres, 
casos de mansplaining, bropriating e manterrupting no dia a 
dia de trabalho, viéses inconscientes, maior dificuldade das 
mulheres em se reconhecerem e terem conversas difíceis 
com seus superiores e pedido de eventos de integração entre 
as mulheres.

O resultado foi discutido nas reuniões do comitê 
HeforShe e as questões levantadas foram endereçadas. Além 
disso, as respostas nos ajudaram a direcionar as metas e ações 
do grupo.

Pesquisa interna com todas as mulheres do escritório

Criação da Ouvidoria
Criamos, dentro de nossa intranet, um canal 

anônimo para denúncias de comportamentos que 
não estejam em linha com nossas diretrizes. As 
mensagens são direcionadas à área de Recursos 
Humanos que direciona cada um dos casos para 
solução.

Assim como nos anos de Copa do Mundo de 
Futebol Masculino, fizemos um Bolão da Copa 
do Mundo Feminina em 2019 para prestigiarmos 
o campeonato que foi exibido em TV aberta no 
Brasil pela primeira vez. O escritório ofereceu 
prêmios para os 10 primeiros colocados na 
disputa de apostas. Mais uma vez, nosso bolão 
foi vencido por uma mulher. Além disso, 
organizamos eventos internos para assistirmos 
juntos aos jogos da seleção brasileira.

Copa do Mundo Feminina 2019

Implementação de nossa política 
de descanso parental

Em 2019, colocamos nossa política de 
descanso parental em prática com o nascimento 
da Maria Eduarda, filha da sócia Amanda 
Visentini Rodrigues, em outubro.

Os novos pais e mães do escritório também 
passaram a receber um vale-presente para ajudar 
na compra dos primeiros itens para a chegada 
dos filhos.

Reuniões mensais do Comitê HeforShe
Nosso grupo formado por homens e 

mulheres de todas as áreas do escritório se reúne 
mensalmente para discutir e propor ações de 
valorização da mulher dentro do escritório. Além 
disso, foram organizadas atividades e encontros 
para integração e discussões entre as mulheres.
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Eventos
Nossa nova sede conta com um auditório e com uma área 
para convivência que permitem a realização de variados tipos 
de eventos no escritório. Além disso, em 2019, passamos a 
transmitir as palestras em uma plataforma online para que o 
maior número de pessoas possa fazer parte de nossos encontros 
e discussões.

22/03/19

Lançamento Anuário CRA Uqbar 2019
No dia 22 de março, foi lançada, para patrocinadores e convidados, a edição 
2019 do anuário de CRA da UQBAR, com o patrocínio do VBSO Advogados. 
Os sócios do escritório, Erik Oioli, José Alves Ribeiro e Renato Buranello, são 
os autores do artigo sobre a Instrução CVM nº600, a norma que regulamenta 
as ofertas públicas de certificados de recebíveis do agronegócio (CRA). Além 
disso, nossos profissionais foram reconhecidos no ranking do anuário, mais 
uma vez, integrando o top 10 de assessores por valor de emissões e número de 
operações.

Acompanhe 
nossos eventos 
online

Desafios e Oportunidades para o 
Financiamento de Empresas, em 
Londrina
Nos dias 7 e 8 de fevereiro de 2019, a cidade 
de Londrina recebeu painéis com conteúdo 
sobre economia e direito aplicáveis às atividades 
empresariais, industriais e do agronegócio, 
com o evento Desafios e Oportunidades para o 
Financiamento de Empresas no Novo Panorama 
Político Econômico, promovido em parceria com 
a Olimpia Partners.

07 e 08/02/2019 13/03/2019

Santander – Datagro Abertura de 
Safra Cana 2019/20
Devido à importância dos biocombustíveis para a 
economia brasileira, o Santander Brasil e Datagro 
realizaram, no dia 13 de março, a Santander – 
Datagro Abertura de Safra Cana 2019/20, que 
contou com o apoio do VBSO Advogados e a 
presença do sócio Renato Buranello. O evento 
ocorreu no Espaço Golf, em Ribeirão Preto e 
reuniu líderes de usinas, produtores e fornecedores 
de cana, para debater novas tecnologias, 
RenovaBio e riscos e tendências da próxima safra.

09/04/19

Sustentabilidade, o negócio do Brasil, 
em Londrina
O VBSO Advogados, em parceria com a Unisafe, 
organizou o evento “Sustentabilidade - o negócio 
do Brasil”, que aconteceu no dia 9 de abril, durante 
a Expo Londrina 2019. O encontro recebeu mais 
de 200 convidados para o ciclo de palestras sobre 
Direito Ambiental e Agronegócio com a presença 
dos sócios Renato Buranello e Erik Oioli.

11/04/2019

Desafios do Agronegócio em Goiânia
O VBSO Advogados inaugurou sua sede na cidade 
de Goiânia, no estado de Goiás, um dos mais 
importante do país quando se trata de Agronegócio. 
Na data e com o patrocínio da Marsh, líder global em 
gestão de riscos e seguros, foi realizado o encontro 
“Desafios do Agronegócio – Direito e Economia”, 
que contou com a presença de representantes de 
importantes empresas locais.

O escritório local fica no Edifício Nasa Business 
Style, Av 136, nº761, Goiânia/GO, e é coordenado 
pelo advogado Mauro Bartoneli.

24 e 25/04/19

Congresso ANBIMA de Fundos de 
Investimento

07/06/19

Ecossistema de Fintechs no Brasil
O VBSO Advogados realizou, no dia 7 de junho, o 
evento “Ecossistema de Fintechs no Brasil: desafios 
jurídicos”, na sede do CUBO, na Vila Olímpia, em 
São Paulo, com a presença de mais de 100 convidados. 
Foram debatidos temas como os desafios de implantação 
e aspectos fiscais das Fintechs de Crédito, Open banking 
e como transformará a atividade bancária, além da 
revolução dos meios de pagamento.

O encontro contou com a presença dos advogados 
do escritório, Erik Oioli, José Alves Ribeiro, Evandro 
Pontes, Diego Miguita e Henrique Lisboa, e de 
Alexandre Graziano, diretor jurídico e compliance da 
Creditas, Diego Perez, diretor da ABFintech, Rafaella 
Pérez, head of legal do GuiaBolso, Paulo de Tarso, 
superintendente de novos produtos do Banco BMG, 
e Fabio Silva, country manager da Digicash, como 
palestrantes.

O VBSO Advogados esteve presente na 10ª 
edição de Congresso de Fundos de Investimento 
da ANBIMA que aconteceu nos dias 24 e 25 de 
abril na Bienal de São Paulo. Trata-se do maior 
evento da indústria brasileira de fundos e reuniu os 
mercados financeiro e de capitais com especialistas 
de diversas áreas para pavimentar os caminhos que 
irão guiar a indústria de fundos rumo ao futuro.

O escritório foi o patrocinador do espaço de  
palestras denominado Praça Verde, que contou 
com debates sobre Sustentabilidade, Juros, Fundos 
e serviços fiduciários, A visão dos stakeholders 
sobre o modelo jurídico da indústria brasileira de 
fundos e Capitalização na previdência.
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11/06/19

CONACREDI AGRO
O VBSO Advogados patrocinou o Congresso 
Nacional de Crédito no Agronegócio 2019, que 
aconteceu no dia 11 de junho, no Espaço APAS, 
em São Paulo. Os sócios Renato Buranello e Erik 
Oioli estavam entre os palestrantes e falaram sobre 
o cenário político econômico para o agronegócio 
e investimentos em papeis de CRA e regulação, 
respectivamente.

28/08/19

Café da Manhã APR
Nosso auditório na sede de São Paulo recebeu cerca 
de 50 convidados para discutir aspectos societários, 
tributários e contábeis para Captação de Recursos 
via Ações Preferenciais Resgatáveis – APR com 
nossos sócios Erik Oioli e Diego Miguita. O evento 
teve transmissão online para os convidados de fora 
de São Paulo.

10/10/19

Café da manhã - Lei da Liberdade 
Econômica
Nossos sócios Erik Oioli e José Alves Ribeiro 
receberam convidados em nosso auditório para 
discutir os impactos da Lei 13.874, conhecida 
como Lei da Liberdade Econômica, que entrou 
em vigor no dia 20 de setembro. 

06/08/19

4º XP DATAGRO Agrifinance
Devido à importância do Agronegócio para a 
economia brasileira, a XP Investimentos, maior 
instituição financeira independente do Brasil, e a 
DATAGRO, centro independente de excelência 
no agronegócio mundial, idealizaram a 4ª edição 
do XP DATAGRO AgriFinance Brazil, evento 
focado em debater os principais assuntos técnico-
financeiros da agricultura nacional. O evento 
ocorreu na manhã de 6 de agosto, e teve patrocínio 
do VBSO Advogados, além de contar com a 
presença dos sócios Renato Buranello e Fernando 
Pimentel em painéis que discutiram Sistemas 
Agroindustriais e o Mercado de Capitais.

Ao final das apresentações, ocorreu o lançamento 
do livro Certificado de Recebíveis do Agronegócio, 
de autoria dos sócios Renato Buranello e Erik 
Oioli. “É exatamente este ponto que torna o 
novo livro de Renato Buranello, agora em 
colaboração com Erik Oioli, indispensável. Os 
autores tratam extensivamente as questões ligadas 
ao desenvolvimento de um mercado de títulos 
privados que, ao serem colocados no mercado 
de capitais, permitem financiar as atividades de 
produção e comercialização de safras agrícolas, 
fornecendo recursos para dar suporte às atividades 
produtivas de agricultores, fornecedores de insumos 
e processadores. Esses títulos são os Certificados de 
Recebíveis do Agronegócios (CRAs).”, diz José 
Roberto Mendonça de Barros no prefácio da obra.

28 e 29/10/19

19º Conferência Internacional 
DATAGRO sobre Açúcar e Etanol
O VBSO Advogados foi patrocinador da 19ª 
Conferência Internacional DATAGRO sobre 
Açúcar e Etanol, um dos mais importantes eventos 
do calendário mundial do açúcar e etanol. O foco 
do encontro, que aconteceu no Hotel Grand Hyatt 
São Paulo, continuou sendo valorizar conteúdo 
de mercado, disseminar conhecimento de novas 
tecnologias e políticas públicas, além estimular o 
networking entre os participantes.

22 e 30/10/19

Café da Manhã – MP do Agro 
Os sócios Renato Buranello, Erik Oioli, José Alves 
Ribeiro e Marcelo Winter receberam convidados 
no escritório para dois cafés da manhã, nos dias 
22 e 30 de outubro, com apresentações sobre os 
pontos principais da MP 897. Ao todo, mais de 
100 pessoas estiveram no escritório além das que 
acompanharam remotamente a transmissão online 
dos encontros.

A MP 897, ou “MP do Agro”, trouxe inovações  
relevantes para o sistema privado de financiamento 
do agronegócio. Em especial, destacam-se a criação 
do Fundo de Aval Fraterno; a instituição da Cédula 
Imobiliária Rural, garantida por patrimônio de 
afetação constituído sobre imóvel rural; e evoluções 
nas regras dos títulos do agronegócio (CPR, LCA, 
CDA/WA, CDCA e CRA).

17/10/19

40º Congresso da Abrapp
Nosso sócio José Alves Ribeiro foi um dos 
palestrantes do 40º Congresso da Abrapp - 
Associação Brasileira das Entidades Fechadas de 
Previdência Complementar - e falou sobre as 
recentes mudanças no panorama regulatório dos 
investimentos no agronegócio, ao lado de Antonio 
da Luz (Confederação Nacional da Agricultura), 
Thatyanne Gasparotto (Climate Bonds Initiative) 
e Moacir Teixeira (Ecoagro).

23 a 27/11/19

ENCONSEL
O sócio Diego Miguita participou do Comitê 
Tributário da ABRACONEE, realizado no sábado, 
23 de novembro, em Foz do Iguaçu/PR, durante 
o XXXV Encontro Nacional de Contadores do 
Setor de Energia Elétrica - ENCONSEL. Para 
uma plateia de mais de 320 participantes, Miguita 
falou sobre os aspectos tributários da atividade 
de transmissão de energia, com destaque para os 
impactos tributários da IFRS 9/CPC48, da IFRS 
15/CPC 47, tributação da receita de construção 
pela competência no presumido, percentual de 
presunção de 8 ou 32% e emissão de nota fiscal. O 
ENCONSEL 2019 reuniu centenas de profissionais 
de empresas do setor de energia de todo o país.

O Núcleo de Estudos sobre Práticas em IFRS 
(“NEP-IFRS”), que tem o sócio Diego Miguita 
como um dos fundadores, tem por objetivo 
a disseminação gratuita e colaborativa do 
conhecimento sobre as práticas relacionadas aos 
padrões internacionais de contabilidade, a sua 
repercussão no campo dos negócios e a interface 
com práticas indissociáveis, como, por exemplo, a 
jurídica, a regulatória e a financeira. Os encontros 
do Núcleo têm o apoio do escritório e são realizados 
no auditório do VBSO Advogados e transmitidos 
para todo o Brasil pela internet.

www.nepifrs.com.br
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LIVROS
Manual de Direito para Startups 
Coordenado pelo sócio Erik Oioli e com a participação de outros profissionais do escritório: 
Amanda Visentini Rodrigues, Diego Miguita, Evandro Pontes, Henrique Lisboa, José Alves 
Ribeiro, Matheus Zilioti, Rafael Toni e Renato Buranello, o Manual de Direito para Startups 
é uma obra destinada a advogados e empreendedores que tenham interesse em entender 
os aspectos jurídicos que impactam o funcionamento de uma startup e como Direito pode 
contribuir para o sucesso desses novos negócios. 

Novo RIR – Aspectos jurídicos relevantes do regulamento do imposto de renda 2018
A obra “Novo RIR – Aspectos jurídicos relevantes do regulamento do imposto de renda 2018” 
contou com a contribuição de nosso sócio Diego Miguita e do advogado Diogo Olm Ferreira, 
responsáveis pelo artigo “IRPJ, custo de bens e serviços, depreciação, amortização e exaustão”. 
O livro, coordenado por Jimir Doniak Jr., contém análise das previsões mais importantes 
trazidas no novo regulamento do imposto de renda publicado em 2018. 

Certificado de Recebíveis do Agronegócio
Os sócios Erik Oioli e Renato Buranello analisam os sistemas agroindustriais e o mercado de 
capitais no livro “Certificado de Recebíveis do Agronegócio”, lançado em agosto durante o 
evento XP Datagro Agrifinance, em São Paulo.

Ensaios em Law & Economics
O sócio Erik Oioli e o advogado Henrique Vicentin Lisboa participaram da obra coletiva 
“Ensaios em Law & Economics” organizada por Luiz Nelson Porto Araujo e Rodrigo V. 
Dufloth, com o artigo “Vieses e Heuraísticas no Comportamento de Acionistas Minoritários 
de Companhias Objeto de OPA de Aquisição de Controle”.

Alienação Fiduciária de Bem Imóvel e outras Garantias
A obra foi dividida estruturalmente em seis partes: (1) tributos e despesas do imóvel, (2) 
ambiental, (3) aspectos registrários, (4) execução do crédito com garantia fiduciária, (5) a 
alienação fiduciária no contexto da relação de consumo e (6) outras garantias. Participaram da 
publicação, nossos sócios Erik Oioli e Amanda Visentini Rodrigues, e os advogados Gabriel 
Lelis Cardoso dos Santos, José Afonso Leirião Filho e Carlos Galuban Neto.

Publicados em Portugal
O sócio Erik Oioli participou da produção de duas obras lançadas em Portugal: “Direito dos 
Valores Mobiliários e dos Mercados de Capitais” de Francisco Satiro e A. Barreto Menezes 
Cordeiro, e “Acionistas e Governação das Sociedades”, de Paulo Câmara.

Aspectos Empresariais do Direito Atual
Obra coletiva de nossos advogados em celebração pelo aniversário de 10 anos do escritório 
com estudos sobre Direito do Agronegócio, Bancário, Infraestrutura, Mercado de Capitais, 
Societário e Tributário.

Veja alguns dos títulos lançados por nossos profissionais em 2019 Sócios

Renato Buranello
rburanello@vbso.com.br
+55 (11) 3043-4967

Marcelo Winter
mwinter@vbso.com.br 
+55 (11) 3043-4995

Erik Oioli 
erik@vbso.com.br 
+55 (11) 3043-4963

José Alves Ribeiro
jribeiro@vbso.com.br 
+55 (11) 3043-4964

Felippe Nogueira
Monteiro 
fmonteiro@vbso.com.br 
+55 (11) 3043-4989

Maria Cristina C. 
de Carvalho Junqueira
mcjunqueira@vbso.com.br 
+55 (11) 3043-4924

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

Paulo César Ruzisca Vaz
pvaz@vbso.com.br 
+55 (11) 3043-4960

Mário Shingaki
mshingaki@vbso.com.br 
+55 (11) 3043-4962

Diego Miguita
dmiguita@vbso.com.br 
+55 (11) 3043-4966
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Memórias dos 10 anos do escritório

Créditos

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