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ERIK OIOLI

MENSAGEM
DO SÓCIO
DIRETOR
ste 2017 foi um ano de desafios e
transformação. No meio de uma das
maiores crises econômicas da história
do país, começamos nosso ano com
a aposentadoria de nosso sócio fundador
José Barreto. Se por um lado sentimos sua
ausência, foi por conta dela que nos tornamos mais unidos, a começar pela reformulação de nosso modelo de sociedade privilegiando o resultado coletivo e a
integração das áreas - e mais profissionais
em nossa gestão. Assim, criamos um conselho de administração formado pelos
sócios fundadores e por um conselheiro
independente, Ronaldo Ramos (Country
Head Rio Tinto), e assumi a função eletiva
de sócio diretor, sendo responsável pela
direção geral do escritório e implantação
da estratégia definida pelo Conselho, com
o apoio de todos nossos sócios na gestão
técnica das respectivas áreas.
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Iniciamos esta nova fase do escritório
com uma proposta clara e objetiva: ser um
escritório referência de qualidade
técnica e de atendimento ao cliente em
suas áreas de especialização. Não temos
a pretensão de ser um escritório grande,
mas queremos ser um grande escritório.
Nós somos especializados e temos que ser
os melhores no que fazemos. Para dar
suporte à realização deste propósito, construímos nossa estratégia sobre 3 pilares:

(i) formação e consolidação de
expertise técnica e multidisciplinar necessária às nossas práticas;
(ii) foco no atendimento das
necessidades de nossos clientes;
(iii) construção e consolidação
da nossa reputação.
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“Noted for its ‘very
pragmatic approach’,
VBSO Advogados
‘focuses on results’.”
The Legal 500 Latin America 2017

Claro que uma estratégia como essa
não seria possível sem as pessoas certas.
Não canso de repetir que nosso sucesso
depende essencialmente de nossas pessoas,
que são nosso ativo mais valioso. Por
isso, selecionar bem, treinar e cuidar dessas
pessoas deve ser sempre nossa obsessão.
Nosso lema diz que nossas pessoas nos
definem e o conhecimento nos orienta.
Sempre com isto em vista, dois grandes
projetos foram lançados neste ano: a reestruturação da equipe administrativa e a
Universidade VBSO. Passamos o primeiro
semestre por um profundo processo de
readequação de nossa estrutura administrativa, com a criação de uma nova área,
de Comunicação, e a contratação de novos
profissionais para as funções de gerência
administrativa e financeira, recursos
humanos, contas a pagar, faturamento e
cobrança. Não foi uma tarefa simples e
muitos foram e têm sido os desafios, que
requerem de todos apoio e compreensão.
Contudo, esse novo time, há tão pouco
tempo junto, já tem apresentado resultados
a olhos vistos e será o alicerce para colocar
o escritório em um novo patamar em
termos de gestão.
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A Universidade VBSO, por sua vez, é
a base de consolidação do nosso DNA:
formação de quadros de excelência
técnica, capazes de compreender as necessidades negociais e humanas de
nossos clientes e oferecer soluções adequadas e uma experiência de atendimento singular.

Temos plena consciência
de que é nosso dever
contribuir para o desenvolvimento de nosso material
humano, como profissionais
e como pessoas.
O projeto da universidade corporativa
é, assim, fundamental para alavancarmos
o potencial de nossos profissionais. Com
isso fomentamos nossa expertise, atendemos
melhor nossos clientes e aumentamos nossa
reputação positivamente. Clientes satisfeitos e bem atendidos são combustíveis
da perenidade do negócio e da geração
de valor que beneficia a todos.
Consolidando o processo de transfor-

mação iniciado neste ano, em outubro
inauguramos mais uma área de especialização do escritório: o Agronegócio. E
fazemos isto tendo a honra de ter à frente
da área Renato Buranello, a maior referência do país em Direito do Agronegócio,
e o apoio de sua talentosa equipe, a começar
do também sócio Marcelo Winter, Renata
Breda, Henrique Takeda e Maria Claudia
Spilimbergo.
O Agronegócio tem sido o motor do
crescimento do país e investir na área era
algo natural para o escritório, seja pela
nossa presença no atendimento de clientes
do setor, seja pelas nossas áreas de expertise – Bancário e Mercado de Capitais,
Tributário e Societário e M&A – que
oferecem absoluta sinergia com a área do
agronegócio.
O processo de transformação iniciado
em 2017 não se encerra agora. Ainda há
muito o que fazer. Em 2018, reforçaremos
nossa estratégia com o Programa SAP –
Serviço, Aprendizado e Produtividade.
Pretendemos continuar aprimorando a
qualidade de nossos serviços, disseminar a
cultura da gestão do conhecimento e implantar ações que aumentem a eficiência

e a melhora dos resultados, sem deixar de
olhar para as profundas transformações no
mundo impostas pela tecnologia, das quais
a advocacia não está imune. Os desafios
continuam; com inovação, criatividade
e comprometimento vamos vencê-los.
O certo é que encerramos 2017 mais
fortes e unidos. Superamos todos os
desafios que se impuseram, crescemos
mesmo em um cenário de adversidade, nos
estruturamos e estamos prontos para alçar
voos mais ambiciosos. Nada disso seria
possível sem o apoio de nossos clientes,
fornecedores e, sobretudo, nossas pessoas.
Vocês são o escritório e ele não é nada sem
vocês. A todos minha gratidão pelo compromisso e pela confiança. Que juntos
possamos ser maiores e melhores em 2018.
Erik Oioli
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2017 EM NÚMEROS
8

4

NOVOS SÓCIOS

58

222

NOTÍCIAS

27

NOVOS CASOS

NOVAS CONTRATAÇÕES

6

OPERAÇÕES
DE M&A

42.438,32
HORAS TRABALHADAS

34

EMISSÕES DE TÍTULOS
ASSESSORADAS PELO SETOR
DE MERCADO DE CAPITAIS

71

63

ARTIGOS PRODUZIDOS

Em 2017, comunicamos a chegada de
Renato Buranello como novo sócio sênior
do VBSO Advogados e da equipe de
profissionais especializados em
Agronegócio: o sócio Marcelo Winter,
o sócio consultor Fernando Lobo
Pimentel, a advogada sênior Renata Breda
e os advogados Henrique Takeda Kamoi
e Maria Cláudia Spilimbergo.

NOVOS CLIENTES
9

“Classificado no 1º patamar na lista
dos escritórios especializados mais
admirados do Estado de São Paulo”

RENATO BURANELLO

Análise Advocacia 500 2017

29%

CHINA

17.2%

UNIÃO EUROPEIA

6.7%

ESTADOS UNIDOS

2.6%

JAPÃO

2.5%

RÚSSIA
Principais destinos
das exportações
do agronegócio
brasileiro em 2017
Fonte: CNA

10

O agronegócio apresenta-se como uma
das principais atividades econômicas para
o maior desenvolvimento do país. A combinação de seu tamanho continental aliado
ao contínuo desenvolvimento tecnológico e melhoria do ambiente regulatório
permite ao Brasil se posicionar como um
dos principais players do mercado mundial
em diversos produtos e subprodutos agrícolas, pecuários, de reflorestamento ou
aquicultura.
Assim, como nos últimos anos, 2017
foi marcado novamente pelo crescimento do setor e relevante contribuição para
o PIB brasileiro. De acordo com dados
divulgados pelo IBGE, comparando o PIB
Agropecuário (“dentro da porteira”), do
terceiro trimestre de 2017 com o mesmo
período do ano anterior, verifica-se um
crescimento de 9,1%. Além disso, a Confederação da Agricultura e Pecuária do
Brasil (CNA) estima que o PIB do Brasil
encerre 2017 com variação de 0,3%, sendo
que o PIB agropecuário deverá apresentar
crescimento de 12% no acumulado do ano.
O saldo da balança comercial também
mostra o agronegócio como um setor de
fundamental importância ao país. Segundo
dados da CNA, a balança comercial apresentou um superávit de US$58,46 bilhões
acumulado no ano, 51% maior que os
US$38,52 bilhões obtidos no mesmo
período de 2016, sendo que o agronegócio
desponta como o grande protagonista nesse
resultado, apresentando superávit comercial
de US$70,2 bilhões dos produtos do agronegócio. Ainda de acordo com dados da
CNA, em 2017 os principais destinos das
exportações do agronegócio brasileiro
foram: China (29%), União Europeia
(17,2%), Estados Unidos (6,7%), Japão
(2,6%) e Rússia (2,5%). As exportações
para os demais países representaram 42%.

Finalmente, o Índice de Confiança do
Agronegócio alcançou no 3º trimestre de
2017 um valor de 99,1 pontos. Apesar desse
patamar ainda revelar certo pessimismo
por parte do produtor rural, houve uma
melhora significativa no índice de confiança do agronegócio ao longo do 3º
trimestre, refletindo o otimismo dos
agentes “antes da porteira”.
Diante de todos os dados positivos do
setor, a demanda por financiamento vem
aumentando de forma exponencial.
Contudo, os programas relacionados ao
crédito rural apresentam-se cada vez mais
defasados, por possuírem complexa operacionalidade e baixa aderência a modelos de
avaliação de risco, não acompanhando o
ritmo de crescimento e expansão do setor.
O crédito privado apresenta-se, portanto,
como a principal alternativa ao financiamento do setor por meio da utilização dos
títulos de financiamento privado.
Ainda, no contexto geral, nossa equipe,
com amplo conhecimento dos assuntos relacionados às cadeias agroindustriais, aos
desafios e às tendências do setor, presta assessoria jurídica nos variados temas agroindustriais, na produção de alimentos, fibras
e bioenergia, assessorando desde fabricantes
de insumos e equipamentos até operadores
logísticos responsáveis pela entrega desses
produtos aos consumidores finais, com foco
especial na estruturação de operações.
Além disso, a multidisciplinaridade do
nosso escritório proporciona uma assessoria ampla nos temas relacionados ao agronegócio, incluindo aspectos tributários,
societários, ambientais, mobiliários e regulatórios, permitindo assim análise específica e altamente qualificada de todas as
matérias referentes à cadeia agroindustrial.
Renato Buranello
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HIGHLY RECOMMENDED
Brazil Best Law Firms - Banking & Finance
Transactions and Deals: International Corporate
Finance 2018, do Leaders League

RESPONSABILIDADE

SOCIAL
Aqui no VBSO Advogados acreditamos que
fazer a diferença para nossos clientes e
colaboradores não é o bastante: é importante
dividir com a sociedade os frutos do sucesso
alcançado. Por esse motivo, é natural que o
escritório se engaje em atividades de
responsabilidade social como complemento
essencial de nossa cultura. A seguir
descrevemos algumas das iniciativas que o
VBSO Advogados apoiou no último ano:

GRAACC
Em 2017, o escritório seguiu como Sócio Investidor 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.
O VBSO Advogados se orgulha em fazer parte do quadro de
apoiadores da instituição desde 2015, contribuindo mensalmente
com seus projetos sociais, ajudando na redução de custos e no
auxílio direto ao hospital, bem como no investimento em pesquisa,
formação de novos profissionais e na cura de crianças e adolescentes com câncer.
Neste ano, ainda, participamos da 29ª edição do McDia Feliz,
que aconteceu no dia 26 de agosto. Nesta data, toda a renda obtida
com a venda dos sanduíches Big Mac é revertida para instituições
que cuidam de adolescentes e crianças com câncer. Coordenado
pelo Instituto Ronald McDonald, o McDia Feliz é a maior campanha
do país em prol de crianças e adolescentes com câncer viabilizando implantação de unidades de internação, ambulatórios, salas de
quimioterapia e unidades de transplante de medula óssea. Em parte
de São Paulo e região, a arrecadação será destinada ao GRAACC.
O VBSO Advogados ofereceu tíquetes dos sanduíches a todos os
seus colaboradores.
Em Dezembro, fechando nosso cronograma, compramos os
cartões de Natal da instituição para nossos profissionais e participamos da Campanha Seja a Magia do Natal, enviando mensagens
de fim de ano para as crianças que passam o dia 25 de dezembro
em tratamento.

“Muito obrigado por fazerem a
diferença na vida de nossas crianças!”
GRAACC, instituição da qual o VBSO é Sócio Investidor desde 2015
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ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE SANTA FÉ

INSTITUTO SEM GRILO

Nossa Festa Junina em 2017 contou com a doação por nossos
profissionais de itens de higiene pessoal, entre sabonetes, escovas
e pastas de dente, e alimentos, como arroz, feijão, macarrão e leite
em pó, que foram destinados à Associação Beneficente Santa Fé.
O VBSO Advogados também fez uma ação de fim de ano
diferente. Decidimos enviar nossos brindes de Natal para as famílias
acolhidas pela instituição. Todas essas famílias receberam cestas de
Natal enviadas pelo escritório.
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.

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. Este ano, ainda contribuímos com a produção
dos materiais gráficos do Instituto para a prospecção de patrocinadores, bem como na assessoria jurídica pro bono em questões de
natureza societária e contratual. Ainda, nosso sócio Erik Oioli dedica
parte do seu tempo para atuar como conselheiro do ISG.

“A doação de cestas é muito importante para a
continuidade e sucesso do nosso trabalho, por garantir
que as crianças, adolescentes e suas famílias possam
aproveitar o Natal e fortalecer os vínculos familiares.”
Associação Beneficente Santa Fé, que recebeu
a doação de cestas de Natal do escritório em 2017

DEPARTAMENTO JURÍDICO XI DE AGOSTO
Em 2017, nos tornamos parceiros do Departamento Jurídico XI
de Agosto, a maior entidade particular de assistência jurídica gratuita do País. Atuando em diversas esferas do Direito, nas vertentes consultivas e contenciosas, o Departamento Jurídico segue
cumprindo a missão para a qual foi idealizado há mais de 96 anos:
iniciar 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.
Além de contribuir mensalmente para o desenvolvimento do
trabalho, o VBSO assumiu o compromisso, ao realizar a renovação
dos computadores do escritório, de doar ao DJXI os equipamentos substituídos, desde que em bom estado de uso e conservação.

“Reiteramos a felicidade de iniciar a parceira com
o VBSO. Além disso, gostaríamos de agradecer a
forma como o escritório sempre tem nos recebido
e apoiado Com toda certeza teremos muito a
construir conjuntamente.”
Departamento Jurídico XI de Agosto, entidade que
se tornou parceira do escritório em 2017
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ADEPC
Dentre suas iniciativas pro bono e em linha com o valor do escritório em apoiar toda e qualquer forma de desenvolvimento humano,
dedicamos horas à constituição da Associação para o Desenvolvimento de Entidades promotoras da Educação, de Pesquisa e da
Cultura – ADEPC. Trata-se de uma organização da sociedade
civil destinada à promoção gratuita da educação, a promoção de
estudos e pesquisas e investimento na formação de professores de
instituições de ensino credenciadas. A ADEPC terá como principal instituição apoiada o Centro de Extensão Universitária – CEU,
o que inclui a Escola de Direito e o ISE, escola filiada ao IESE e
considerada uma das melhores escolas de negócios do mundo.

ACEAP
Na mesma esteira de apoio à educação, o VBSO tem prestado
apoio jurídico à constituição da Associação das Empresas Amigas
do CEAP – ACEAP. Trata-se de um projeto de aproximação de
empresas para apoio aos programas de ensino técnico do CEAP e
geração de 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 funciona no modelo de uma escola profissionalizante gratuita, e oferece anualmente cursos técnicos, profissionalizantes e de complementação escolar, para 800 jovens entre
10 e 18 anos matriculados no ensino regular. Além da formação
técnica-profissional, o CEAP preocupa-se com a Formação Humana
dos atendidos. Desenvolvendo ao longo de 32 anos uma metodologia educacional que engloba a educação personalizada e a participação da família no processo educativo dos jovens. Atualmente a organização possui uma área de 23 mil metros quadrados e
está inserida em uma comunidade na zona sul de São Paulo, no
bairro de Pedreira, que pertence ao distrito de Cidade Ademar.
Este possui 249 mil habitantes e ocupa a 81º posição no IDH entre
os 96 distritos da cidade de São Paulo, segundo o IBGE.
15

AMANDA ROSA VISENTINI

No início de 2017, 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.
Nesse sentido, 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. O Comitê HeForShe
espera, com isso, melhorar o nosso
ambiente de trabalho, garantindo elevados
padrões de qualidade, bem-estar e, consequentemente, de sucesso para todos. Hoje,
40% dos colaboradores do VBSO são
mulheres; 31% de mulheres no corpo
jurídico e 90% no administrativo.
Atualmente, o comitê é composto
apenas por integrantes do sexo feminino,
mas deverá contar com o apoio de representantes do sexo masculino que possam
contribuir positivamente expondo suas
perspectivas e considerações sobre as temáticas discutidas. Acreditamos que tal
integração é fundamental para o desen-
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volvimento e a implementação de uma
visão comum sobre igualdade de gênero
e beneficiará toda a nossa equipe.
Em seus primeiros meses, o Comitê
HeForShe dedicou-se à formulação de uma
proposta de política de licença maternidade para as integrantes do corpo jurídico
do escritório e à definição de um plano de
ação e metas para 2018. Dentre elas, destacam-se: (i) a definição e 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; (ii) a 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; e (iii) o apoio a ações
sociais sobre igualdade de gênero.
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.
Amanda Rosa Visentini
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NOSSOS ADVOGADOS
FUNCIONÁRIOS DO SETOR ADMINISTRATIVO
UNIVERSIDADES E ESTUDANTES DE DIREITO
CLIENTES
POTENCIAIS CLIENTES
RANKINGS JURÍDICOS

COMUNICAÇÃO
A criação de uma área dedicada
à Comunicação do escritório foi um
dos investimentos em 2017. Assim,
melhoramos nosso relacionamento
com nossos públicos estratégicos.
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CONCORRENTES
IMPRENSA

Entre nossos investimentos no ano que
passou, esteve a criação de uma área dedicada à Comunicação do escritório, responsável pelo relacionamento institucional
com nossos públicos estratégicos: profissionais, clientes, rankings jurídicos nacionais e internacionais, jornalistas, advogados
e o mercado jurídico, ONGs, estudantes
de Direito, entre outros. Com isso, queremos fortalecer ainda mais nossa reputação e credibilidade e estreitar nossos contatos com os diferentes stakeholders.
Já no início do ano, lançamos um novo
site, com destaque para o conteúdo produzido por nossos profissionais em suas
áreas de especialidade. Nele estão todas as
informações institucionais do VBSO, currículo e contatos dos profissionais, resumo
das áreas de atuação, projetos de responsabilidade social, os prêmios recebidos pelo
escritório e por seus sócios e advogados,
participações em reportagens, artigos publicados, eventos, palestras e artigos sobre
assuntos relevantes.

Como parte de nossos esforços de prospecção de novos clientes e expansão do
escritório, lançamos ainda a versão em
inglês do site.
Também como material de prospecção,
elaboramos as lâminas com o conteúdo de
nossas áreas de atuação, as principais atividades em cada setor, os prêmios recebidos, CVs dos sócios e nossos contatos.
Intensificamos a presença do escritório
nas redes sociais. Nossas páginas no
Facebook e no Linkedin concentram as
novidades dos sócios como o lançamento
de livros, prêmios, participação em reportagens de jornais e revistas ou eventos.
Além de iniciarmos discussões sobre temas
atuais das nossas áreas de atuação com a
publicação de artigos.
Produzir conteúdo faz parte de nossa
rotina de trabalho. Mensalmente, enviamos
aos clientes o VBSO Conteúdo, um
boletim com as principais novidades de
nossas áreas de atuação, textos publicados
e participações em notícias e reportagens
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AUMENTO DO NÚMERO DE CURTIDAS EM NOSSA PÁGINA DO FACEBOOK AO LONGO DO ANO DE 2017

FEV

MAR

ABR

MAI

JUN

JUL

AGO

SET

OUT

NOV

PUBLICAMOS ANÚNCIO NO JORNAL VALOR ECONÔMICO

DEZ

DADOS DEMOGRÁFICOS AGREGADOS DE PESSOAS QUE CURTIRAM A PÁGINA COM BASE
NAS INFORMAÇÕES DE IDADE E GÊNERO DISPONÍVEIS EM SEUS PERFIS DE USUÁRIO
HOMENS
57% FÃS

MULHERES
43% FÃS

0.561%

13-17

0.112%

12%

25-34

17%

18%

35-44

12%

14%

45-54

8%

6%

55-64

4%

4%

65+

2%

2%

65+

0.112%

de sites e jornais.
Todos os advogados e estagiários estão
convidados a participar da produção dos
artigos, contribuindo para que estejam
sempre atualizados com os acontecimentos dos setores e compartilhando conhecimento com nossos clientes.
Em 2017, nossos cartões de visita
ganharam um QR code que permite
acessar mais informações sobre cada profissional. O código leva para o perfil
completo de nossos advogados no site do
escritório.
O grande desafio do ano para a área de
Comunicação foi o anúncio da chegada
de Renato Buranello como novo sócio
sênior do VBSO Advogados e da equipe
de profissionais especializados em Agronegócio: o sócio Marcelo Winter, o sócio
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AÇÕES INTERNAS

consultor Fernando Lobo Pimentel e os
advogados Renata Breda, Henrique Takeda
Kamoi e Maria Cláudia Spilimbergo.
Com o ingresso de Renato, nossa razão
social passou a ser Vaz, Buranello, Shingaki
e Oioli Sociedade de Advogados. Todos os
nossos materiais institucionais, como o site,
cartões de visita, cadernos e pastas foram
atualizados para a nova identidade visual.
Além disso, anunciamos o ingresso do
time de Agronegócio para nossos clientes,
para o mercado jurídico e para imprensa.
Publicamos anúncio no jornal Valor
Econômico para contar ao mercado sobre
a chegada de Renato Buranello e a criação
de área especializada em Agronegócio.

Para facilitar a integração de todos os novos
contratados do escritório, organizamos um
Manual de Boas Vindas. Nele estão as principais informações sobre o VBSO, diretrizes internas, nosso tom de voz e padrão
de atendimento.
O bom clima entre os profissionais é
um de nossos grandes diferenciais e
fazemos questão de que todos se sintam
parte da nossa equipe. Para isso, tivemos
alguns eventos internos fixos em nosso
calendário, além de outras atividades esporádicas:

ACESSE O NOSSO SITE

• Reunião geral – na última quinta-feira
de cada mês, nos reunimos com nosso
Sócio diretor para prestação de contas,
novidades e diretrizes do escritório.
• Happy hour e aniversariantes – após as

reuniões mensais, comemoramos as
chegadas de novos profissionais e os aniversários com bolo, petiscos e drinques.
• Off site – nos reunimos fora do escritório para avaliar o trabalho no último ano
e discutir nossas metas e propósitos para o
próximo período.
• Festa de fim de ano – é nosso momento
de relaxar e celebrar nossas conquistas. Em
2017, nossa festa foi realizada no rooftop
do High Line bar, na vila Madalena.
Além disso, neste ano, tivemos nossa
festa junina beneficente, que arrecadou
alimentos e itens de higiene pessoal para
a Associação Beneficente Santa Fé, e nossos
profissionais participaram da Corrida e
Caminhada Move for Cancer, contribuindo com o Instituto de Câncer Dr. Arnaldo,
a primeira instituição de combate ao câncer
do país que atende 100% dos pacientes
pelo SUS.

RECOMMENDED
Brazil Best Law Firms-Corporate Tax: Counsel
Transactions and Deals: International Corporate
Finance 2018, do Leaders League
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EXCELLENT - Brazil Best Law Firms Equity and Debt Capital Markets

Tivemos nossa festa junina beneficente, que
arrecadou alimentos e itens de higiene pessoal
para a Associação Beneficente Santa Fé.

Escape 60

OUTUBRO

AGOSTO

OUTUBRO

Dividimos os profissionais do escritório em
equipes integrando todas as áreas para uma
noite no Escape 60. Trancados em uma
sala, os participantes têm 60 minutos para
trabalhar em equipe e conseguir escapar.

Move for Cancer

DEZEMBRO

Festa Junina

OUTUBRO

JULHO

Transactions and Deals: International
Corporate Finance 2018, do Leaders League

Integração

Natal solidário

No segundo semestre de 2017, tivemos mais
um encontro externo com nossos profissionais,

O VBSO Advogados também fez uma ação
de fim de ano diferente. Decidimos enviar
nossos brindes de Natal para as famílias acolhidas pela Associação Beneficente Santa Fé.
Todas essas famílias receberam cestas de
Natal enviadas pelo escritório. A ação foi
contada no cartão de Natal enviado a nossos
clientes e parceiros.

realizamos um happy hour com todas as áreas
no bar Zé Bonito, próximo ao escritório.

Outubro Rosa
O mês é a data oficial no mundo todo para
lembrar da importância do diagnóstico
precoce do câncer de mama. Todos os
nossos colaboradores foram presenteados
com brigadeiros.

Dia do Advogado
No dia 11 de agosto, nossos profissionais
foram presenteados com canecas de cerâmica para uso no escritório. Nossa meta é
reduzir o consumo interno de copos plásticos, que chega a 54.000 anualmente.
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Brunch de Boas-vindas!
Em outubro, realizamos um brunch de boas-vindas e integração para nossa nova equipe
dedicada ao Direito do Agronegócio.

NOVEMBRO

AGOSTO

OUTUBRO

DEZEMBRO

Nossos profissionais participaram da
Corrida e Caminhada Move for Cancer,
contribuindo com o Instituto de Câncer
Dr. Arnaldo, a primeira instituição de
combate ao câncer do país que atende 100%
dos pacientes pelo SUS.

Aniversário de
8 anos do VBSO
Em novembro, comemoramos o aniversário
de oito anos do VBSO Advogados. Além de
lembrar nossos colaboradores da data, foi um
momento de agradecer por todo o esforço e
dedicação ao longo deste tempo.

Festa de fim de ano
Todo ano, em Dezembro, celebramos as
conquistas do ano com nossos profissionais
em uma festa. Em 2017, o evento foi reali-

zado no rooftop do High Line Bar, na Vila
Madalena.
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Nossos sócios são referência no mercado
e são convidados para falar em eventos de
suas áreas de expertise. Além disso,
o VBSO Advogados patrocina alguns
encontros dos setores em que atua.
Conheça algumas das iniciativas em 2017:

2º Fórum Internacional
de Tributação
Portugal: Investimentos
Imobiliários com Renda Garantida
Em outubro, nosso sócio Paulo Vaz foi um dos
palestrantes do evento “Portugal: Investimentos
Imobiliários com Renda Garantida”, na Câmara
Portuguesa, em São Paulo. Na ocasião, ele apresentou os principais aspectos tributários e regulatórios relacionados a investimentos de pessoas
físicas e jurídicas brasileiras em Portugal.

Proteção Patrimonial
e Planejamento Sucessório
Programa de
Regularização
Tributária – PRT
Em fevereiro, o Programa de Regularização Tributária - PRT foi discutido
em café da manhã com clientes do
escritório. Vale a pena? Para quem
pode ser útil? Quais os riscos e pontos
de atenção?

FEVEREIRO

ABRIL

Em junho, nossos sócios Paulo Vaz,
Mário Shingaki e José Alves falaram
sobre a importância e as melhores
práticas do planejamento sucessório
como forma de proteção patrimonial.
O evento foi realizado em parceria
com a gestora de patrimônio independente Azimut Brasil Wealth Management e aconteceu na sede da empresa,
em São Paulo.

JUNHO

Responsabilidade dos
Administradores e Gestores
de Fundos de Investimento
O papel dos administradores e gestores
de fundos de investimento como
gatekeepers. Como seguir seus deveres
fiduciários nas transações de M&A. A
extensão da interpretação dos tribunais
sobre a responsabilidade civil e trabalhista. Qual o foco do Fisco sobre
transações envolvendo fundos de investimento. Estes entre outros assuntos
foram objeto do café da manhã organizado pelo VBSO em abril, que
contou com a sólida presença de
diversos representantes desse mercado.
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Nosso sócio da área tributária, Diego
Miguita foi um dos palestrantes do 2º
Fórum Internacional de Tributação, de 7
a 10 de novembro, em São Paulo. Foi
tratado o tema “Ajuste a valor presente,
impairment e moeda funcional – aspectos
tributários”, com a participação de Daniel
Prates, auditor-fiscal da RFB. Saiba mais:
www.forumdatributacao.com.br

Encontro sobre o Programa
Especial de Regularização
Tributária – PERT
Na manhã do dia 29 de junho, nossa
equipe de sócios e advogados da prática
Tributária recebeu clientes para falar
sobre o Programa Especial de Regularização Tributária – PERT. Durante
o encontro, foram discutidas as peculiaridades do Programa e suas principais controvérsias, como utilização de
créditos, PERT x PRT, Regularidade
Fiscal Permanente, migração de Programas de Parcelamento e Medidas
Cautelares Fiscais.

AGOSTO
Agronegócio
Em agosto, durante o Congresso da
Associação Brasileira do Agronegócio,
ocorreu o pré-lançamento das obras
Agronegócio - volumes 1 e 2. As
publicações abordam questões do
Direito Agrário no Brasil e tiveram a
contribuição de nosso sócio Erik Oioli,
que escreve sobre securitização do
agronegócio.

1º Seminário de
Direito do Agronegócio
Em junho, nosso sócio Paulo Vaz esteve no
1º Seminário de Direito do Agronegócio
promovido pelo Sindicato Rural de Uberaba.
esclarecendo dúvidas dos produtores rurais
sobre tributação no agronegócio.

DATAGRO
O VBSO Advogados foi um dos patrocinadores da 17ª Conferência Internacional sobre Açúcar e Etanol, realizada nos
dias 6 e 7 de novembro, um dos mais
importantes eventos do calendário
mundial do agronegócio. Saiba mais:
www.conferenciadatagro.com.br

OUTUBRO

NOVEMBRO

Estatuto Jurídico das Estatais
Nosso sócio Evandro F. Pontes é o autor do
artigo “Os interesses jurídicos nas sociedades
de economia mista” que integra o livro
“Estatuto Jurídico das Estatais”, coordenado
pelo Ministro João Otávio de Noronha, Ana
Frazão e Daniel Augusto Mesquita. A publicação aborda todo o regime jurídico de
empresas estatais acompanhando temas trazidos
pela Lei nº 13.303/2016 e foi lançada no dia 5
de dezembro, no STJ, em Brasília.

DEZEMBRO
2ª edição do Forum
Blockchain
Além de sua utilização para transações
seguras de criptomoedas, a tecnologia
de blockchain expande suas aplicações
nas áreas bancárias, operadoras de
saúde, seguros, supply chain, jurídica,
Internet das Coisas, entre outras. Na 2ª
edição do Forum Blockchain, em
novembro, nosso sócio Erik Oioli foi
convidado para falar sobre os aspectos
jurídicos do blockchain e criptomoedas.

XXXIII ENCONSEL
A Associação Brasileira dos Contadores do Setor de
Energia Elétrica – ABRACONEE realizou, em
novembro, o XXXIII ENCONSEL – Encontro Nacional
dos Contadores do Setor de Energia Elétrica em Fortaleza – Ceará. Com o objetivo de promover a discussão
de temas atuais e de interesse da classe contábil, o evento
teve a presença do sócio Diego Miguita no painel: Perda
de Energia – efeitos tributários (ICMS, PIS, COFINS,
IRPJ E CSLL) e Momento da Tributação da CVA –
registro contábil ou faturamento?
Além disso, Diego Miguita apresentou, no mesmo
evento, o livro “Aspectos contábeis e tributários do
setor elétrico” em parceria com Aderbal Alfonso
Hoppe e Francisco Lisboa Moreira. A obra é uma análise
dos impactos e reflexos dos IFRS no setor elétrico,
como também da Lei 12.973/2014 na contabilidade e
na tributação das concessões de energia elétrica, a interface entre contabilidade societária e contabilidade
regulatória e as principais questões atuais enfrentadas
pelas concessionárias.
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CHAMBERS GLOBAL 2017
O VBSO Advogados foi novamente reconhecido como um dos melhores escritórios de advocacia do
país pelo ranking internacional
Chambers Global 2017, tendo sido
destacadas as áreas de Tributário e
de Mercado de Capitais, bem
como, individualmente, os sócios
Paulo Cesar Ruzisca Vaz e Erik
Frederico Oioli.

America pelas práticas de Mercado
de Capitais e Tributário. 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 publicação destaca, ainda, nossos
sócios Paulo César Ruzisca Vaz e
Erik Frederico Oioli por sua
atuação individual.

por sua atuação em Equity and Debt
Capital Markets, Banking &
Finance, Corporate Law and M&A
e Corporate Tax: Counsel. A publicação, de origem europeia, é direcionada a diretores jurídicos e
financeiros do Brasil e do exterior
e conta com rankings de bancos de
investimentos, escritórios de advocacia, fundos e auditorias, construídos com os feedbacks de milhares de
bancos, fundos, empresas privadas,
empresas públicas e escritórios.
EXCELLENT

Equity and Debt Capital Markets

HIGHLY RECOMMENDED
Banking & Finance
Corporate Law and M&A

RECOMMENDED

THE LEGAL 500
LATIN AMERICA 2017

Desde sua fundação, o VBSO Advogados vem
sendo reconhecido por rankings, publicações
e pelo mercado jurídico. No ano de 2017,
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.

Fomos recomendados pelo guia em
todas as nossas áreas de atuação. 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 recomendados: Erik Frederico Oioli
(Mercado de Capitais e Societário
e M&A), Paulo Cesar Ruzisca Vaz
(Tributário), José Alves Ribeiro
(Mercado de Capitais) e Amanda
Rosa Visentini (Societário e M&A).

CHAMBERS LATIN
AMERICA 2018
Graças ao excelente trabalho desenvolvido por nossos profissionais,
por mais um ano, o escritório
aparece no ranking Chambers Latin
26

Corporate Tax: Counsel

IFLR 1000 2018
Por mais um ano, o VBSO Advogados é reconhecido pelo IFLR 1000
nas áreas de Direito Bancário,
Mercado de Capitais, Desenvolvimento de Projetos, M&A e Financiamento de Projetos. Além disso,
nossos sócios Paulo Cesar Ruzisca
Vaz, Renato Buranello, Mario Shingaki, Erik Frederico Oioli e Amanda
Rosa Visentini foram considerados leading lawyers e raising stars em
suas práticas. O IFLR 1000 é uma
publicação inglesa dedicada aos escritórios líderes ao redor do mundo,
cobrindo mais de 120 jurisdições.

LEADERS LEAGUE

O grupo Leaders League recomendou o VBSO Advogados em seu
guia Transactions and Deals: International Corporate Finance 2018

ANÁLISE ADVOCACIA 500 2017

Entre as publicações nacionais,
estamos no 1º patamar entre os escritórios especializados mais admirados do país segundo a edição
2017 da “Análise Advocacia 500”.
A publicação reconheceu o VBSO
Advogados nas áreas de Bancos,
Operações Financeiras, Societário,
Tributário, Comércio Exterior,
Energia Elétrica e Imobiliário.
Além de destacar os sócios Paulo
Cesar Ruzisca Vaz, Renato Buranello e Erik Frederico Oioli.

BEST LAWYERS 2018

A edição 2018 da publicação Best
Lawyers recomendou nossos sócios
Erik Oioli, na prática de Corporate
e M&A, e Renato Buranello, em
Agriculture & Rural Affairs. Best
Lawyers é um dos rankings de advogados mais antigo e respeitado do
mundo. Por mais de 30 anos, a publicação ajuda os que necessitam de
serviços legais a identificar os advogados mais qualificados para representá-los em jurisdições distantes ou
especialidades desconhecidas.
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CONHEÇA ALGUMAS DAS
AVALIAÇÕES DOS NOSSOS SÓCIOS EM 2017

PAULO CESAR RUZISCA VAZ

ERIK FREDERICO OIOLI

“Talented and
very knowledgeable”

“A pleasure to work with”
The Legal 500 Latin America 2017

The Legal 500 Latin America 2017

RENATO BURANELLO

MARIO SHINGAKI

Star Individual – Agribusiness

Highly regarded

Chambers and Partners Latin America 2018

AMANDA ROSA VISENTINI

“Extremely dedicated and
have complete mastery of the
subjects in which act”
The Legal 500 Latin America 2017

RECURSOS
HUMANOS

IFLR1000 2017

JOSÉ ALVES RIBEIRO

“The lead partner on the structuring of
Companhia Brasileira de Distribuição’s first
issuance of commercial papers, worth R$500m;
and advised Banco Rabobank International Brasil
on the incorporation of a receivables investment
fund and an issuance of quotas with restricted
placement efforts”

Nossa área de Recursos Humanos tem
papel fundamental na disseminação dos
valores e cultura do escritório, desde a
seleção de profissionais, a adaptação dos
recém-chegados, até o alinhamento de
nossas pessoas à estratégia de negócio do
VBSO.
Em 2017, continuamos crescendo em
número de profissionais, com destaque
para a reestruturação da área administrativa, e um novo pilar em Comunicação.
Tivemos também a criação de uma nova
área, o Agronegócio, que trouxe profissionais de excelência do mercado para
nosso time de advogados.
Acreditamos que todo negócio possui
características que o fazem único. 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. Esta é uma de nossas iniciativas
para potencializar o crescimento de nossos
profissionais e atingirmos nosso padrão de
excelência técnica e de atendimento.

PROCESSO SELETIVO
Otimizamos nosso processo de contratação
de pessoas, desenvolvendo um programa
focado, principalmente, na contratação de
nossos estagiários. A seleção consiste em
triagem de currículo, prova escrita e entrevistas presenciais. Quando visitam o
escritório, os candidatos são recepcionados
e conhecem mais sobre nossa cultura. A
concorrência por nossas posições chegou
a ultrapassar 70 candidatos por vaga.

INTEGRAÇÃO
Pensando em facilitar a integração dos
novos profissionais do escritório à nossa
cultura, desenvolvemos um processo
simples e direto, com um Manual de Boas
Vindas digital, contando sobre nossa história e propósitos, além de todas as informações importantes do dia-a-dia, contatos
úteis e estrutura corporativa.

Em 2017, crescemos 35% em
números de pessoas, incluindo
a chegada de um time de
profissionais de excelência
dedicados ao Direito
do Agronegócio.

The Legal 500 Latin America 2017
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UNIVERSIDADE VBSO
Um dos pilares para a construção do nosso
DNA consiste na Universidade VBSO.
Trata-se de iniciativa voltada à formação
de pessoas dentro de nossa cultura, oferecendo aos nossos profissionais cursos e
treinamentos necessários à consolidação
de nossa expertise, aperfeiçoamento de
nossa metodologia de trabalho e aprimoramento do atendimento a nossos clientes.
• Legal Breakfast: duas vezes ao ano, 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.
• Curso de “Tributação do Mercado Financeiro e de Capitais”: no início do ano,
tivemos este curso direcionado a todos os
nossos advogados e estagiários. As aulas
foram ministradas por Marcelo Vicentini,
professor do LLM de Direito Tributário
do Insper (professor de destaque de 2015 e
2016), mestre em Direito Econômico pela
USP, pós-graduação em Direito Tributário pelo Mackenzie e responsável pela área
tributária do Standard Chartered Bank,
com mais de 18 anos de experiência na área.

• Curso de “Contabilidade Societária”:
com o professor João Domiraci Paccez,
professor de contabilidade da FEA/USP
há 25 anos, premiado recorrentemente
como melhor professor, além de professor
dos cursos de MBA da FIA e FIPECAFI.
O curso também foi direcionado a todos
os advogados e estagiários.
• Palestra com o professor Ricardo
Engelbert, professor do Departamento de
Direção de Operações do ISE, formado
em Engenharia Elétrica pela Universidade
Tecnológica Federal do Paraná e com
doutorado em Administração pela Universidade Positivo, sendo professor visitante no Samm Walton College of
Business, da Universidade do Arkansas.
• Bate-papo com cliente: de maneira
informal, organizamos um café da manhã
com clientes convidados para falarem sobre
carreira e as expectativas que têm ao se
relacionar com os escritórios. Em 2017,
recebemos a Dra. Vanessa Faleiros, diretora
jurídica da Rio Bravo Investimentos, e o
Dr. Elias Marques de Medeiros Neto,
diretor jurídico da Cosan.

HIGHLY RECOMMENDED
Brazil Best Law Firms - Corporate Law and M&A
Transactions and Deals: International Corporate
Finance 2018, do Leaders League
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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 vinte
e cinco 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 é doutor e mestre em Direito Comercial
pela Pontifícia Universidade Católica de São Paulo. É professor da B3 Educação e coordenador do curso de Direito
do Agronegócio do Insper. É membro da Câmara de Crédito,
Comercialização e Seguros do Ministério da Agricultura,
Pecuário e Abastecimento (MAPA). Arbitro da Câmara de
Mediação e Arbitragem da Sociedade Rural Brasileira
(CARB), da Câmara de Arbitragem, Mediação e Conciliação do Centro das Indústrias do Rio Grande do Sul (CIERGS)
e presidente da Comissão de Assuntos Jurídicos da Associação Brasileira do Agronegócio (ABAG).
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MÁRIO SHINGAKI
mshingaki@vbso.com.br
+ 55 (11) 3043-4962
Mário Shingaki é mestre em administração de empresas pela
Faculdade de Economia e Administração da Universidade
de São Paulo e bacharel em direito. Shingaki também é
professor em diversos programas de MBA e especialização
na Fundação do Instituto de Administração (FIA), Laboratório de Finanças (Labfin), Instituto Saint Paul, e Insper, nas
disciplinas de tributação no mercado financeiro e de capitais
e planejamento tributário, e é membro da banca de elaboração e revisão de questões de programas de certificação
(CFP) do Instituto Brasileiro de Certificação de Profissionais
Financeiros. Atua há mais de duas décadas na área de Direito
Tributário, com foco em planejamento tributário para pessoas
jurídicas e para pessoas físicas, tributação de mercado financeiro e de capitais e private banking.

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

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.

MARCELO WINTER
mwinter@vbso.com.br
+ 55 (11) 3043-4995
É mestre em Direito Comercial pela PUC/SP. LLM em
Direito dos Contratos pelo IBMEC/SP. Pós-graduado em
Direito e Agronegócio na FGV. Possui vasta experiência
em Direito Comercial e Direito do Agronegócio, tendo
atuado em grandes escritórios e empresas do setor do agronegócio. Autor de diversos artigos sobre agronegócio
publicado em livros e revistas especializadas.
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DIEGO AUBIN MIGUITA
dmiguita@vbso.com.br
+ 55 (11) 3043-4966
Diego Aubin Miguita é formado pela Pontifícia Universidade Católica de São Paulo, possui MBA em gestão tributária pela Fundação Instituto de Pesquisas Contábeis, Atuariais e Financeiras – FIPECAFI e é mestrando em Direito
Tributário na Faculdade de Direito da Universidade de São
Paulo. Possui 10 anos de experiência na prática consultiva e
contenciosa, assessorando clientes nacionais e estrangeiros
em operações de M&A e de reestruturação societária, planejamento patrimonial e sucessório, investimentos do e para
o exterior, e tributação de operações nos mercados financeiro e de capitais. Possui forte atuação no contencioso administrativo fiscal e também atua na defesa dos interesses de
inúmeros setores econômicos, com destaque para questões
envolvendo o setor elétrico.

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 ESALQ-USP, 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.
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