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MENSAGEM DO SÓCIO-DIRETOR
O ano de 2020, por diversos aspectos, foi um período nada fácil. Tem sido lugar comum 
dizer que é um ano para ser esquecido. Mas ouso dizer o contrário: 2020 é o ano que 
devemos levar conosco pelo resto de nossas vidas e pelas gerações que nos sucederão. 
Primeiro, em respeito às mais de 1 milhão de vidas perdidas para a pandemia e por todos 
aqueles que perderam entes queridos e pelos que se sacrificaram para salvar vidas. Mas 
também pelas importantes reflexões que a pandemia nos traz. 

No ano em que fomos condenados a viver isolados, privados do contato humano, da 
troca de sorrisos e apertos de mão, em que tivemos nossas seguranças físicas, emocionais e 
financeiras abaladas, também ressignificamos nossas vidas.

Redescobrimos o valor dos relacionamentos humanos, o valor do sacrifício 
para proteger o que se ama, a importância de ser solidário e o valor da 
sustentabilidade. Descobrimos como é importante contar com as pessoas, ser 
empático, humilde, mais humano. E que como humanos estamos de passagem 
neste mundo e sozinhos somos apenas um grão de areia. Mas que juntos temos 
a força para alcançar o que parece ser impossível.



Meses atrás, no início da pandemia, tememos seriamente pela 
continuidade de nossas atividades.   Começamos a enfrentar um 
inimigo desconhecido, cujos danos à saúde e economia seriam 
devastadores, lançando-nos no que muitos consideram o maior 
desafio de nossa geração. Fomos capazes de reagir rápido:  logo 
criamos um plano emergencial, liderado por um comitê de 
gerenciamento de crise, que se dividiu em 4 frentes de trabalho:

Nosso time de TI fez um esforço imenso para 
assegurar o bom funcionamento das nossas redes 
e canais de conexão, assim como preservar nossa 
segurança de informação. O Comitê de Inovação teve 
papel importante para melhorar nossa comunicação 
e produtividade, além de pensar os impactos da 
pandemia em nosso negócio. A preservação do 
caixa tornou-se uma das maiores prioridades, 
pois seria ele que nos permitiria ultrapassar esse 
período de turbulências e incertezas. Passamos a 
buscar incessantemente novas receitas. Nossa área 
de comunicação passou a trabalhar intensamente. 
Produzimos uma quantidade de conteúdo como 
antes nunca visto, em função do contexto e do 
engajamento de todas as áreas. Criamos uma página 
especial sobre o Covid-19 em nosso site e iniciamos 
uma rotina de webinars, levando informação de 
qualidade e gratuita para nossos clientes e a quem 
pudesse interessar.  A cada webinar, promovemos o 
apoio a instituições do terceiro setor. Estimulamos 
a solidariedade, a diversidade e o engajamento 
no voluntariado por meio do nosso Comitê de 
Sustentabilidade. Aumentamos nosso senso de 
urgência. Fomos desafiados a sair de nossas zonas 
de conforto e a criar novos produtos.

Rapidamente passamos a ter toda nossa equipe trabalhando 
remotamente. Nosso RH, com o apoio do Comitê WLB, 
passou a atuar incessantemente para adotar medidas de bem-
estar geral, reforçando a crença de que o isolamento seria físico, 
mas não social. Intensificamos nossa comunicação interna e 
com clientes. Iniciamos com boletins diários de atualização,  
reuniões de equipe e de sócios quase diárias, reuniões semanais 
com toda a equipe do escritório para atualização de todos os 
acontecimentos,  sempre pautado na mais absoluta transparência.

segurança e bem-estar de colaboradores e familiares; 

continuidade da operação; 

preservação do caixa; e 

geração de novas receitas.



Isso exigiu de todos nós muitos, muitos sacrifícios. Fomos pressionados 
como nunca. Trabalhamos como nunca. E sofremos. Fomos resilientes. 
E terminamos 2020 mais fortes e melhores do que o iniciamos.  Melhores 
porque mais sábios, cientes das nossas fortalezas e também das nossas 
fraquezas.  Sim, aprendemos que temos muito ainda a fazer para continuar 
realizando nosso propósito de forma consistente.

Chegamos ao final desse período orgulhosos do que conseguimos. 
Superamos nossas metas estabelecidas para o ano - ainda antes  
da pandemia - o que significa um aumento de 21% de receita em 
relação a 2019. Preservamos todos os empregos durante a pandemia.  
Na verdade, geramos oportunidades, contratando 16 novos  
colaboradores ao longo do ano. Tornamo-nos ainda mais reconhecidos: 
todas nossas áreas de atuação foram reconhecidas ou subiram de 
ranking nas principais publicações jurídicas nacionais e internacionais. 
Ganhamos rapidamente destaque em áreas nas quais passamos a atuar 
com intensidade durante a crise, como Direito Digital. Abrimos 
novas frentes de atuação por meio de parcerias, sobretudo no âmbito 
ESG (Environmental, Social and Governance). Somos mais uma vez  
considerados o escritório especializado mais admirado no Brasil, com 
reconhecimento em 14 segmentos de atuação. Aumentamos em  
33% o número de nossos seguidores no Linkedin. Mantivemos 
nosso selo de Great Place to Work, mesmo no meio da pandemia.  
Batemos um recorde de pesquisas NPS com nossos clientes, que 
nos deram uma média de avaliação de 9,1. Apoiamos dezenas de  
entidades do terceiro setor e ampliamos nossas doações em valor absoluto 
e em número de entidades apoiadas.

Erik Oioli

Não poderia terminar esta mensagem de outra forma que não 
agradecendo por tudo e todos que nos permitiram fazer o que parecia 
inimaginável. Obrigado a nossos clientes, pela parceria e confiança, 
essencial para atravessarmos a tempestade. Obrigado, de coração, a cada 
um de nossos colaboradores, que dedicam parte significativa das suas 
vidas a fazer do escritório o que ele é. Obrigado àqueles que, mesmo nos 
momentos mais difíceis, não deixaram de estar do nosso lado. Aqueles 
que estenderam sua mão quando foi preciso. Àqueles que confiaram em 
nós. Certas decisões podem parecer difíceis de entender, mas sempre 
são e serão tomadas no melhor interesse coletivo. Obrigado a nossos 
familiares, pela compreensão, pelo companheirismo e apoio nesse 
período tão difícil. Obrigado àqueles que são ou serão pais na pandemia 
e para aqueles que são filhos, principalmente de pais idosos, que por 
necessidade e generosidade souberam dividir seu amor e atenção com 
o trabalho. Obrigado por estarmos aqui, vivos, juntos e fortes.

Sim, 2020 não será esquecido. 
Seus ensinamentos nos deixam 
mais fortes, preparados e 
ansiosos pelo futuro.
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EXPERTISE VBSO
Neste ano desafiador, em que precisamos ser criativos e abrir novas frentes 
de geração de receita, tiramos um antigo projeto do papel. Há tempos 
nossos sócios compartilhavam a vontade de investir em um projeto que 
nos permitisse dividir nossa vivência acadêmica e nosso conhecimento 
prático das áreas em que atuamos. Assim nasceu a Expertise VBSO, uma 
plataforma de educação voltada à capacitação técnica de profissionais 
que desejam dominar ferramentas jurídicas como instrumento de apoio 
na tomada de decisão e desenvolvimento de negócios.

Os cursos da Expertise VBSO são voltados para profissionais que  
atuem em bancos, empresas em geral, gestoras, consultorias e  
auditorias que desejam desenvolver habilidades técnicas que  
envolvam ferramentas jurídicas. Oferecemos, ainda, opções de cursos in company moldados de 

acordo com os objetivos da organização e com as necessidades de 
desenvolvimento tanto de executivos quanto do corpo jurídico, além 
de programas de mentoria customizados para profissionais jurídicos 
que desejam desenvolver sua carreira, transformar sua forma de atuar e 
tomar decisões bem informadas.

Utilizamos uma metodologia prática envolvendo três eixos para que 
nossos alunos saiam aptos a atuarem com segurança em situações do 
mundo corporativo:

Leituras
preparatórias

Estudos
de caso
combinados a
atividades

dinâmicas

Apresentações
expositivas



Securitização de Recebíveis – curso prático multidisciplinar
Nosso primeiro curso, realizado nos meses de setembro e outubro e de forma 100% digital respeitando 
o distanciamento social, para nossa alegria, teve todas as vagas preenchidas em poucas semanas. 
O conteúdo teve o objetivo de transmitir os conceitos relativos à Securitização de Recebíveis de 
modo a permitir, ao seu final, que o aluno esteja preparado para realizar a estruturação de operações 
de securitização sofisticadas e complexas. Para tanto, foram abordados desde os conceitos básicos 
da securitização até aspectos complexos do ponto de vista regulatório, contábil e tributário, em 
contexto multidisciplinar e prático.

Em uma pesquisa realizada com os alunos ao fim das aulas, 100% dos respondentes 
confirmou que “o aprendizado do curso será útil para o crescimento de 
sua carreira” e que “os professores eram muito bem preparados e tinham 
profundo conhecimento sobre os assuntos que ensinavam”. A pesquisa 
trouxe, ainda, comentários positivos em relação aos casos práticos abordados e 
discussões em grupo proporcionadas pela experiência.

Em 2021, abriremos novos cursos, veja alguns dos temas previstos:

Para saber mais sobre a Expertise VBSO, acesse o site: www.vbsoexpertise.com.br 

Tributação do Mercado Financeiro e de Capitais no Brasil e 
Exterior

Fundos de Investimento Estruturados: Fundos Imobiliários, 
Fundos de Participações e Fundos de Recebíveis

Operações Ativas e Passivas de Bancos Digitais e Fintechs de 
Crédito

http://vbsoexpertise.com.br


PRÊMIOS

Nossas áreas de Agronegócio (Band 3), Mercado de 
Capitais (Band 4) e Tributário (Band 5) aparecem 
ranqueadas por mais um ano. Além disso, os sócios 
Renato Buranello (Band 1), Paulo César Ruzisca  
Vaz (Band 3) e Erik Oioli (Band 5) também estão 
indicados por sua atuação. Em 2020, nosso sócio 
Diego Miguita também entrou para a lista de 
advogados indicados pela Chambers, como “Up 
and Coming” na prática Tributária, graças ao 
feedback positivo recebido de clientes e colegas 
durante as pesquisas da publicação. Uma fonte 
atestou que Diego é um profissional ativo e 
altamente técnico e outra citou que teve uma 
ótima experiência ao trabalhar com ele por sua  
proatividade e esforço para entender a realidade  
dos clientes.

Neste ano, todas nossas áreas de atuação foram reconhecidas ou subiram 
de ranking nas principais publicações jurídicas nacionais e internacionais. 
Ganhamos rapidamente destaque também em áreas nas quais passamos 
a atuar com intensidade durante a crise, como Direito Digital. Veja os 
principais prêmios recebidos pelo escritório em 2020:

Great Place to Work 
Em 2020, fomos novamente recomendados 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. Tivemos 93% de satisfação na 
pesquisa realizada pelo GPTW.

Chambers Global 2020
Por mais um ano, o VBSO Advogados aparece na lista dos 
melhores escritórios de advocacia do país indicados pelo 
Chambers Global. O ranking 2020 destaca nossas áreas de 
Mercado de Capitais (band 4) e Tributário (band 5), 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.

Chambers Latin 
America 2021 



IFLR1000 2020
O IFLR1000, um dos principais guias de escritórios e advogados das áreas 
financeira e corporativa, divulgou em 2020 a 30ª edição dos rankings no Brasil. 
O VBSO Advogados foi indicado nas áreas de Banking, Capital Markets 
Debt, M&A e Project Finance. 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.

Após 4 meses de extensa pesquisa, a Leaders League divulgou seu ranking 2021 
de escritórios de advocacia e, mais uma vez, o VBSO Advogados aparece 
entre os melhores escritórios do Brasil. Os sócios Erik Oioli, Paulo Vaz, Mario 
Shingaki, Diego Miguita, Maria Cristina Junqueira, José Alves Ribeiro Jr., 
Marcelo Winter e Renato Buranello também foram recomendados por sua 
atuação nas respectivas áreas.

Leaders League 2021

LEADING
Agribusiness – Law Firms – Brazil – 
2021 Rankings

EXCELLENT
Debt Capital Markets (DCM) – Law 
Firms – Brazil – 2021 Rankings

RECOMMENDED
Banking & Finance – Law Firms – 
Brazil – 2021 Rankings
Private Equity & Funds – Law Firms – 
Brazil – 2021 Rankings

OTHER NOTABLE PRACTICES
Civil and Commercial Litigation – Law 
Firms – Brazil – 2020 Rankings
Tax: Advisory – Law Firms – Brazil – 
2021 Rankings
Tax: Litigation – Law Firms – Brazil – 
2021 Rankings

Veja a classificação completa do 
VBSO Advogados:



Erik Oioli aparece entre os advogados mais  
admirados nas especialidades de Contratos Empresariais, 
Operações Financeiras e Societário, no Setor Econômico de 
Bancos e entre os mais admirados no Estados de São Paulo. 

Renato Buranello aparece entre os advogados mais 
admirados nas especialidades: Agrário, Operações Financeiras 
e Agricultura e Pecuária, nos Setores Econômicos de Açúcar 
e Álcool, Bancos e Química e Petroquímica e entre os mais 
admirados no Estados de São Paulo.

Paulo Vaz aparece entre os advogados mais admirados 
na especialidade de Tributário, no Setor Econômico de 
Comércio Exterior e entre os mais admirados no Estado de 
São Paulo.

José Alves Ribeiro Junior aparece entre os  
advogados mais admirados na especialidade de Operações 
Financeiras e no Estado de São Paulo. 

Amanda Visentini Rodrigues aparece entre os  
advogados mais admirados na especialidade de Contratos 
Empresariais, Societário, no Setor Econômico de Bancos e 
entre os mais admirados no Estado de São Paulo.
 
Henrique Vicentin Lisboa aparece entre os advogados 
mais admirados no Setor Econômico de Bancos.

Nossos profissionais também tiveram destaque na lista. The Legal 500
O VBSO Advogados foi recomendado pelo guia The Legal 500 
Latin America 2020. 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), Mario Shingaki (Tributário), José 
Alves Ribeiro (Mercado de Capitais), Diego Miguita (Tributário) 
e Amanda Rosa Visentini (Societário e M&A).

Análise Advocacia

A Análise Advocacia também divulgou seu ranking 2020 dos 
escritórios e advogados mais admirados do Brasil, onde o 
VBSO Advogados aparece com destaque na lista, sendo 
indicado entre os mais admirados nas seguintes especialidades:  
Agrário, Arbitragem, Contratos Empresariais, Digital,  
Operações Financeiras, Regulatório, Societário e Tributário. 
Nos setores econômicos, o escritório aparece entre os mais 
admirados em: Agricultura e Pecuária, Açúcar e Álcool,  
Bancos, Comércio Exterior e Química e Petroquímica.  
Além disso, o VBSO Advogados está entre os primeiros da lista 
entre os escritórios especializados do Estado de São Paulo.



O advogado da área de Direito 
Tributário Lucas Corsino de Paiva, 
juntamente com seus colegas da 
equipe do IBDT - Instituto Brasileiro 
de Direito Tributário, venceu a IX 
competição Iberoamerican Tax Moot 
organizada pelo OITI (Observatorio 
Iberoamericano de Tributación 
Internacional).

A disputa reúne instituições de ensino 
de prestígio do mundo todo, tais como 
Universidade Carlos III de Madrid, 
Universidad Externado de Colombia, 
Universidade da Flórida, dentre outras, 
e é dividida em três fases: (i) escrita, (ii) 
classificatória; e (iii) finais.

9  Moot Court - The Iberoamerican Observatory of
International Taxation

o



por Ana Paula Modolo, coordenadora e RH e líder 
do Comitê de Pessoas em 2020

PESSOAS

Nossa área de recursos humanos também precisou se adaptar 
para continuar dando assistência a todos os colaboradores mesmo 
à distância. Nossa Universidade VBSO foi adaptada para o 
modo online e novos cursos foram inseridos na programação, 
priorizando temas que pudessem auxiliar nossos advogados no 
atendimento remoto aos clientes, organização do home office e 
cuidados com o bem-estar, como uma palestra sobre como lidar 
com frustração e um workshop de cuidados com a saúde mental.  
Nossa comunicação interna foi otimizada com a intenção 
de que todos estivessem sempre por dentro das iniciativas e 
decisões do escritório mesmo que cada um estivesse em sua casa.  

Realizamos reuniões virtuais semanalmente, foi criada uma newsletter 
mensal interna, uma campanha interna para compartilhar os pilares 
e valores do escritório, além de e-mails gerais internos sempre que 
necessário.

Outro grande desafio foi a contratação de pessoas à distância. Adaptamos 
nosso processo seletivo para a realização de provas e entrevistas de modo 
virtual, além de implementar o onboarding digital. Por meio dele, foi 
possível treinar e fazer a integração de funcionários de forma remota, 
sendo agora possível fazer contratações de profissionais em diferentes 
regiões. 

Na manhã do dia 29 de janeiro, quando ainda trabalhávamos 
presencialmente, 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. 

LEGAL BREAKFAST



Nosso comitê de Pessoas organizou, entre os dias 10 e 14 de 
agosto, a Semana+, uma parceria entre Sanfran Jr., empresa júnior 
da Faculdade de Direito da USP, e o VBSO Advogados. O projeto 
teve o objetivo de compartilhar nosso conhecimento com os alunos 
da Universidade de São Paulo, aumentando a integração com o

SEMANA+ COM A SANFRAN JR

escritório. Ao longo da semana foi realizado o 
desenvolvimento de um caso prático, envolvendo 
diversas áreas de atuação do escritório, em linha 
como nossa visão multidisciplinar do Direito, 
além de palestras sobre aspectos comportamentais 
importantes na carreira jurídica, como o processo 
seletivo e a visão de escritório como empresa, 
além de um painel especial em que alguns de 
nossos sócios compartilharam experiências sobre 
suas carreiras e principais desafios enfrentados. 

O projeto foi um sucesso, ainda que tenha sido 
feito 100% online e será replicado em 2021 com os 
novos integrantes da Sanfran Jr. A parceria ainda 
rendeu uma série de podcasts sobre carreira com a 
participação dos sócios e advogados do VBSO sendo 
entrevistados pelos membros da Sanfran Jr.

Nosso sucesso depende essencialmente 
que todos saibamos o que esperar do 
escritório e o que temos que fazer para 
atingir nossos objetivos. Isto é, temos 
que saber a direção para a qual todos 
temos que remar. Para isso adquirimos 
a nova Plataforma de Performance, 
em que todos os colaboradores têm 
acesso às metas coletivas e individuais 
do escritório, podem dar e receber 
feedbacks, bem como acessar sua 
Avaliação de desempenho.

“A Semana + foi uma experiência muito 
enriquecedora! Ter um contato próximo durante 
uma semana com grandes advogados de diversas 
áreas me fez ter uma percepção muito melhor de 
como cada um desses ramos do direito funciona, 
principalmente após fazer exercícios de resolução 
de problemas reais, os quais testaram na prática o 
conhecimento que aprendemos durante as aulas. 
Além disso, as conversas sobre assuntos não-
jurídicos também me ajudaram muito a saber 
como me portar para ser um advogado mais 
qualificado. Por fim, gostaria de agradecer ao 
VBSO e espero que esse projeto possa continuar 
durante vários semestres para que mais pessoas 
possam ter essa experiência, pois a Semana + 
foi, sem dúvidas, uma das melhores experiências 
que eu tive em toda a faculdade!”

Rafael Machado, associado de 
Pesquisa &Desenvolvimento da Sanfran Jr.

PLATAFORMA DE PERFORMANCE



WORK LIFE BALANCE 
por Henrique Vicentin Lisboa, líder do Comitê WLB em 2020

Desde 2019, temos um comitê interno, o WLB – Work Life Balance, totalmente dedicado a discutir e 
propor ações para equilíbrio entre saúde, trabalho e vida pessoal para nossos colaboradores.

No ano de 2020, o grande desafio do grupo foi promover ações de integração entre os membros do 
VBSO enquanto todos atuavam em home office, dado o isolamento imposto pela pandemia. As principais 
iniciativas neste sentido durante o ano, foram: 

Diálogos VBSO com Ricky Arruda, 
um bate-papo sobre a arte e a evolução 
da fotografia. O comitê organizou um 
encontro virtual com o fotógrafo Ricky 
Arruda, que nos contou sua interessante 
história de vida, compartilhou suas 
fotos profissionais e, também, suas fotos 
amadoras de viagens e do dia a dia e deu 
dicas de como tirar fotos melhores, mesmo 
com câmeras simples e até mesmo o celular, 
além de truques e aplicativos de edição de 
fotos para amadores.



Prezando pela manutenção das regras 
de isolamento social e em parceria com 
nosso Comitê de Sustentabilidade, foram 
disponibilizadas recomendações de filmes, 
seriados e documentários com temas 
relacionados a responsabilidade social, inclusão 
e diversidade.

Foram disponibilizadas na Intranet do 
escritório, informações importantes sobre 
prevenção e sintomas da Covid-19 e indicações 
de como agir em caso de suspeita da doença, 
além de contatos importantes do plano de 
saúde dos colaboradores.

Também na Intranet, o Comitê indicou uma 
lista de aplicativos e opções de aulas de ginástica 
online para os diferentes gostos para que todos 
pudessem se manter em movimento ainda que 
dentro de casa.

Outro grande desafio do Comitê WLB no ano 
de 2020, foi contribuir com a saúde física e 
mental dos colaboradores propondo iniciativas 
ao lado da equipe de Recursos Humanos do 
escritório. Conheça algumas das ideias:

Mitos e Verdades sobre o Mundo dos 
Vinhos. Em comemoração ao Dia do 
Advogado, todos os colaboradores do 
escritório receberam em suas casas um 
vinho para acompanharem a aula com 
o sommelier responsável pela Porto di 
Vino, que contou curiosidades sobre 
os vinhos dos diferentes países e tirou 
dúvidas de todos que participaram do 
evento. 

Encontro de Fim de Ano virtual. O ano de 
2020 foi marcado por desafios e a quarentena 
não permitiu que tivéssemos nossa tradicional 
festa de fim de ano. O comitê WLB preparou 
uma cesta queijos e vinhos e enviou para a 
casa dos colaboradores para um happy hour 
online com a equipe e para que pudessem 
curtir uma noite em casa com seus familiares. 

Assista nosso 
vídeo do Home 
Office 



por Stefanie Ferraz, líder do Comitê de Sustentabilidade em 2020

O Comitê de Sustentabilidade foi formado no início de 2020 
com uma proposta ousada: reunir as ações de responsabilidade 
social já em andamento no escritório desde a sua criação, abrigar 
as iniciativas internas do grupo HeForShe, de trabalho pro bono e, 
é claro, ir além. Dentro do Comitê, o foco era definir, na teoria e 
na prática, qual o papel institucional do VBSO Advogados hoje, 
como aliado e apoiador de causas de impacto, e qual poderia 
ser o papel dos colaboradores nesse ciclo virtuoso impulsionado 
principalmente pelo terceiro setor.
 
Com o impacto da pandemia, o foco foi ajustado para medidas de 
criação e manutenção do engajamento do VBSO e dos colaboradores, 
garantindo o adequado equilibro entre o distanciamento e a 
responsabilidade social.

Conheça as principais iniciativas desenvolvidas pelo Comitê de 
Sustentabilidade ao longo deste ano tão desafiador:

SUSTENTABILIDADE



Nos webinars promovidos pelo escritório, bem como nas redes sociais e nas 
reuniões internas semanais, divulgamos instituições parceiras para que nossos 
clientes, colaboradores e ouvintes também pudessem fazer doações para ajudar 
as organizações no momento de pandemia em que os eventos de arrecadação 
de verbas de todas elas foram suspensos. Com destaque para: Somar Brasil, 
Enactus USP, Gaia+, Estante Mágica (via Yunus Negócios Sociais), APAF, 
GRAACC e Associação Beneficente Santa Fé.

Mesmo em home office, nossos colaboradores se engajaram 
para enviar roupas, brinquedos e itens de cozinha para o Bazar 
Solidário da Somar. O escritório auxiliou na retirada dos itens com 
cada um que quisesse doar. Além disso, realizamos campanhas 
internas sobre temas relevantes no momento de pandemia, como 
cuidados de prevenção ao coronavírus, saúde mental, opções de 
entretenimento para o isolamento social, violência doméstica, 
entre outros.

O comitê foi responsável pela elaboração e implementação  
de política interna de trabalho pro bono e pelo engajamento  
dos advogados nos casos não cobrados. Nos primeiros  
meses do projeto, chegamos a 136 horas pro bono trabalhadas 
de abril a dezembro de 2020. Além disso, nos associamos à rede 
TrustLaw, que liga oportunidades pro bono a escritórios de  
advocacia.

FOTALECIMENTO DO TRABALHO PRO BONO

CAMPANHAS INTERNAS

DIVULGAÇÃO DE ORGANIZAÇÕES DA SOCIEDADE CIVIL

Elaboramos questionário interno para todos os integrantes, com 
questões gerais e temáticas para melhor entender as necessidades 
dos colaboradores e mapear pontos de melhoria.

CENSO VBSO

Dando início às ações em função do Dia Internacional da Mulher, no mês 
de março, o escritório recebeu o grupo Mulheres do Imobiliário, responsável 
por ampliar e reverberar a voz pela liderança feminina no setor. Nossa sócia 
Maria Cristina Corrêa de Carvalho Junqueira e as advogadas Thalita Brunelli 
de Paulo e Stefanie Ferraz comandaram um bate-papo sobre a Evolução dos 
Direitos das Mulheres no Brasil seguido de um coquetel com as convidadas.

ENCONTRO DO GRUPO MULHERES DO MOBILIÁRIO



Fomos apoiadores do Webinar Arbitragem e Diversidade do 
Comitê de Jovens Arbitralistas da Câmara Brasileira de Mediação 
e Arbitragem (CJA-CBMA). Fizemos contato com iniciativas 
“Incluir Direito”, “Oportunidade Preta”, “Pretos no Direito” 
e líderes LGBTQIA+, sobre primeiros passos para aumento da 
inclusão e da diversidade no escritório. Entramos em contato 
com coletivos de estudantes negros de faculdades de direito, para 
divulgação prioritária de vagas de estágio.

APOIOS E CONTATOS COM ASSOCIAÇÕES

O escritório divulgou 
interna e externamente 
os locais para doação de 
sangue em São Paulo e se 
comprometeu a fazer o 
reembolso de gastos com o 
deslocamento até os locais 
de doação para todos os 
colaboradores.

CAMPANHAS DE INCENTIVO À DOAÇÃO DE SANGUE

VBSO Advogados

Like Comment Share



Mais uma vez, no mês de dezembro, fizemos a doação de 50 cestas 
básicas para a campanha de Natal da Associação Beneficente Santa 
Fé.

- Marcia Pastore, Desenvolvimento Institucional – Santa Fé

DOAÇÃO DE CESTAS BÁSICAS

Com a doação de Natal realizada,  vocês nos ajudam a 
manter o  acolhimento às crianças e adolescentes da Santa 
Fé e o atendimento às famílias. A contribuição fará o Natal 
de nossas crianças e adolescentes mais especial e feliz. 
Somos gratos pela participação de todos na construção desta 
história. Muito obrigada!

DIÁLOGOS VBSO E HEFORSHE
Recebemos mulheres incríveis e inspiradoras, como Ana Cláudia Fujihira 
(executiva da Reckitt Benckiser), Nathalie Malveiro e Valéria Scarance 
(promotoras do MPSP atuantes na área de violência doméstica), Mariana 
Kotscho (jornalista e apresentadora do “Papo de Mãe” na TV Cultura), 
Flávia Piovesan (procuradora, professora e integrante da Comissão 
Interamericana de Direitos Humanos) e nossas novas parceiras do 
Pineda e Krahn Advogados para bate-papos virtuais abertos a todos os 
interessados, além de reuniões internas periódicas.



INOVAÇÃO
por Diogo Olm Ferreira, líder do Comitê 
de Inovação em 2020 

outras

Os primeiros frutos desse projeto 
foram o Manual de Boas Práticas 
para Home Office e o plano para 
implementação do trabalho remoto, 
que iniciaria sua fase de teste no 
primeiro semestre de 2020 e permitiria 
que alguns profissionais selecionados 
trabalhassem fora das dependências 
físicas do escritório uma vez por semana.  
 

O que se ensaiava como projeto 
para o futuro, a ser adotado 
gradualmente, tornou-se questão 
urgente a partir de março. Com 
a intensificação da pandemia do 
novo coronavírus e o início das 
medidas de isolamento social, o 
trabalho remoto passou de uma 
opção para uma necessidade.

Felizmente, os projetos do Comitê 
de Inovação sobre o tema já se 
encontravam suficientemente 
evoluídos. Contando com o apoio 
fundamental de nossas equipes 
de comunicação, de recursos 
humanos e de tecnologia de 
informação, os profissionais do 
VBSO Advogados puderam se 
proteger em seus respectivos lares 
e manter o atendimento a nossos 
clientes de forma ininterrupta.

O Comitê de Inovação do VBSO 
Advogados já iniciou 2020 com diversos 
projetos voltados a modernizar nossa 
atuação e otimizar o atendimento a nossos 
clientes. Um desses projetos dizia respeito 
à adoção de políticas internas de trabalho 
remoto, o chamado home office.

Inicialmente, nosso foco era permitir que os 
profissionais do VBSO Advogados atuassem 
com maior flexibilidade, mantendo a 
qualidade de nosso trabalho e a proteção às 
informações de nossos clientes. 



dos clientes que participaram de 

nossa pesquisa de satisfação ao 

fim de 2020 responderam que o 

atendimento dos nossos advogados 

em home office pouco influenciou 

no resultado dos trabalhos. 70% 
acreditam que o distanciamento 

social teve impacto positivo no 

andamento dos trabalhos e foi ainda 

melhor do que era anteriormente.23% 

Diante desse novo contexto, o Comitê de Inovação também trabalhou 
na identificação das melhores e mais seguras ferramentas para realizar 
reuniões virtuais, permitindo que, mesmo distantes, mantivéssemos o 
contato com nossos clientes e demais colaboradores. Também foram 
avaliados aplicativos para organização das equipes em atuação remota 
e novas plataformas para levarmos informações relevantes sobre nossas 
áreas de atuação a pessoas físicas e a empresas, nacionais e estrangeiras.

Com o término de 2020, novos desafios continuam em nossa pauta: 
otimizar a interface de nossas ferramentas e controles internos, adotar 
tecnologias que reforcem a prestação de serviços direcionados às 
necessidades de nossos clientes e desenvolver metodologias de atuação 
que permitam atender, de forma mais completa, segmentos específicos, 
como o agronegócio, o setor de energia elétrica e startups.



Descomplicando a Audiência Pública das Novas 
Regras das Securitizadoras

Descomplicando decisões do Colegiado da CVM

Descomplicando a Tributação nos Mercados
Financeiro e de Capitais

Descomplicando Criptoativos

Descomplicando a Reforma Tributária: a 
criação da CBS

Descomplicando o PIX

Descomplicando Assembleias Digitais

Descomplicando a Assinatura Eletrônica / Digital

Descomplicando a Lei Geral de Proteção 
de Dados

Descomplicando a declaração do Imposto 
de Renda 2020

Dentro deste contexto de digitalização 
do escritório, surgiu o podcast VBSO 
Descomplica, prezando por uma linguagem 
acessível e por abordagem prática, com 
comentários de profissionais de todas as 
áreas de nosso escritório sobre as questões 
jurídicas atuais e de maior relevância. Os 
episódios estão disponíveis gratuitamente 
no Spotify.

Podcast VBSO Descomplica



Outra forma de simplificar e compartilhar conteúdo 
técnico foi a gravação de vídeos curtos em que nossos 
profissionais explicam diferentes temas. O material 
está disponível em uma playlist específica em nosso 
canal no Youtube. Acesse pelo QR Code!

No Brasil, a pandemia do novo coronavírus e o distanciamento social imposto 
tiveram grande impacto no dia a dia das empresas. Houve alteração no 
funcionamento e na forma de contato com órgãos públicos, no andamento de 
assembleias de companhias abertas, entre outras tantas alterações relevantes.

O VBSO Advogados acompanhou as mudanças que pudessem impactar 
seus clientes e criou, em caráter emergencial, uma área do site para 
compartilhar atualizações jurídicas em decorrência da pandemia da 
Covid-19.
http://www.vbso.com.br/covid-19/

Antes entregues impressos a clientes e prospects, nossos novos materiais 
promocionais passaram a ser distribuídos de maneira virtual. Criamos  
uma área de downloads em nosso site para facilitar o acesso.  
Destacamos nossa busca por contribuir, sob uma perspectiva jurídica, 
para resiliência empresarial, ajudando líderes a conduzir seus negócios no  
ambiente de crise, não apenas para assegurar sua sobrevivência neste 
período de incertezas, mas também para ressurgirem fortalecidos para a  
fase de retomada, com o material: Resiliência Empresarial em tempos  de 
Covid-19.
http://www.vbso.com.br/downloads/

Em um ano desafiador para toda a sociedade, 
buscamos ser solidários oferecendo conteúdo 
gratuito e de qualidade, além de divulgar formas 
de ajudar Organizações da Sociedade Civil nos 
webinars promovidos pelo escritório, bem como nas 
redes sociais e nas reuniões internas semanais, com 
destaque para: Somar Brasil, Enactus USP, Gaia+, 
Estante Mágica (via Yunus Negócios Sociais), APAF, 
GRAACC e Associação Beneficente Santa Fé.

Os webinars promovidos 
pelo VBSO estão disponível 
no canal do escritório no 
Youtube: 

Pílulas de conteúdo em vídeo

Influências da Covid-19 Webinars
Com o distanciamento social imposto e o home 
office implantado no escritório, rapidamente 
adaptamos nossos eventos para o formato 100% 
online. Durante o ano de 2020, foram realizados 
40 webinars de diferentes temas dentro de nossas 
áreas de expertise. 

http://www.vbso.com.br/covid-19/
http://www.vbso.com.br/downloads/


AGRONEGÓCIO E ESG
Por Renato Buranello

Ganhou força a discussão de como retomar as 
atividades econômicas pós-covid-19 em novas 
bases, de maneira mais sustentável e em todas as 
áreas. Batizado de Retomada Verde, esse movimento 
global tem tido reflexos no Brasil, com empresários, 
economistas, entidades e personalidades endossando 
a necessidade de fortalecimento da bioeconomia, de 
cidades mais sustentáveis, de educação e engajamento 
da sociedade em hábitos mais saudáveis e de estímulo 
de um novo modo de vida e consumo. À primeira 
vista, dado o espaço que o assunto ocupa nas diversas 
mídias, parece que sempre foi assim.

No entanto, a dimensão atual da preocupação com a 
sustentabilidade e o meio ambiente em todos os seus 
aspectos é algo muito diferente e que leva o conceito 
de ESG (Environmental, Social and Governance): siglas 
que representam três ativos que vêm assumindo 
enorme relevância no mercado financeiro. Referem-
se a ações que respeitem o meio ambiente, as relações 
sociais e as regras de governança. 

Em especial no agronegócio brasileiro, sabemos 
que o potencial verde é significativo. A demanda 
anual por capital de giro somente na agropecuária 
situa-se em torno de US$100 bilhões, sem 
considerar necessidade de investimentos e os 
demais elos da cadeia do agronegócio como 
produção de insumos, logística, armazenagem, 
comercialização e industrialização.  Ademais, o 
país também pode aumentar substancialmente 
a produção, sem desmatamento adicional, o 
que exigirá mais capital para garantir maior 
eficiência e produtividade do setor. Nos 
últimos 20 anos, o país tem testemunhado 
ganhos ambientais e de eficiência  
na pecuária, onde a produtividade mais que 
dobrou.

O momento pede uma agenda socioambiental global 
e geracional de iniciativas sustentáveis que gerem 
lucro e que priorizem também a preservação, o 
desenvolvimento social e o adequado cumprimento das 
regras legais na execução das atividades econômicas. 



Há potencial para alcançarmos resultados ainda melhores, 
particularmente usando pastagens degradadas para expansão 
de lavouras. Com a pandemia do Covid-19, a segurança 
alimentar e o abastecimento também se tornam cada vez 
mais importantes. Isso pode ser alcançado através de um 
rigoroso controle sanitário e aumento do bem-estar animal 
por meio de melhores práticas ambientais, como o sistema 
integrado brasileiro de lavoura-pecuária-floresta. 

O governo também está incentivando o financiamento 
através do mercado de capitais. Uma nova legislação 
(Lei 13.986/2020) foi aprovada no início de abril para 
facilitar o acesso de investidores internacionais e, em 23 
de junho de 2020, foi lançado o Plano de Investimento 
para a Agropecuária Sustentável Brasileira, apresentando o 
potencial do setor.

Assim, acreditamos na “Marca Brasil” numa nova 
ordem mundial para o desenvolvimento sustentável. O 
desenvolvimento do mercado de títulos verdes também 
como ótima oportunidade de investimento ESG, no qual 
o carbono pode ser uma importante moeda do mercado 
financeiro internacional.

Para oferecer a nossos clientes consultoria 
especializada em assuntos voltados à dimensão 
ESG (Environmental, Social and Governance) 
em seus negócios, o VBSO Advogados 
firmou parceria para atuação em conjunto 
com o escritório Pineda & Krahn, altamente 
especializado no direito ambiental. O ESG 
é usado como uma espécie de métrica 
para nortear boas práticas de negócios. A 
experiência do P&K de mais de 20 anos na 
área ambiental, transitando em todos os setores 
que tenham relações com o meio ambiente, se 
soma à do VBSO, com ampla especialização 
em direito empresarial, sobretudo em questões 
de governança corporativa. 

PARCERIA COM O ESCRITÓRIO PINEDA & KRAHN



Não será fácil fazer a retrospectiva 
do ano sem usar e abusar de 
lugares-comuns como “novo 
normal”, “adaptação”, “desafio 
sem precedentes”, dentre tantas 
outras expressões. Mas não se pode 
ignorar que a repetição de termos 
na (tentativa de) definição do ano de 
2020 assinala que a pandemia foi uma 
experiência coletiva enfrentada por 
todos os operadores do direito, que 
nos compele a extrair aprendizados 
dos momentos mais difíceis para que 
possamos olhar com esperança para o 
próximo ano.

O contencioso cível - por vezes considerado um dos mais tradicionais ramos do Direito por concentrar elementos 
habituais da atividade do advogado como volumes e mais volumes de processos judiciais, protocolos, cartórios, 
visitas a gabinetes de juízes, desembargadores e ministros, sustentações orais - foi sugado pela suspensão geral das 
atividades do Poder Judiciário nos meses iniciais da pandemia. As câmaras de arbitragem e de mediação, por outro 
lado, mantiveram os procedimentos a todo vapor e se adaptaram rapidamente aos ambientes estritamente virtuais 
para troca de petições e documentos, confirmando a posição de vanguarda nos métodos extrajudiciais de resolução 
de disputas na busca de soluções mais eficientes.

O setor de Resolução de Conflitos Empresariais, que transita com segurança entre os meios judiciais e extrajudiciais 
de solução de disputas, não teve momentos de ócio. A aparente incerteza demonstrou que é mais do que necessário 
nos reinventarmos constantemente e encontrarmos os recursos para sermos criativos diante das adversidades. E foi 
o que fizemos em 2020, com destaque para:

RESOLUÇÃO DE CONFLITOS EMPRESARIAIS
Por Maria Cristina Corrêa de Carvalho Junqueira

Resiliência e adaptação à nova realidade, o que permitiu à equipe (e ao VBSO 
Advogados como um todo) estar junta mesmo que virtualmente, em home office. 
Logo se percebeu a objetividade e a agilidade na tomada de decisões estratégicas 
internas e em cooperação com as outras áreas do escritório, quando necessário, 
bem como a flexibilidade e disponibilidade de todos (advogados e clientes). 
 
Participação em audiências virtuais fora do Estado de São Paulo (com sensível 
redução de custos diante da desnecessidade de passagens aéreas, contratação de 
correspondentes e prepostos, etc.), assembleias virtuais e despachos com juízes, 
Desembargadores e Ministros do STJ – nos quais ocasional embate entre advogados e 
julgadores deu lugar a gentilezas e empatia de lado a lado.
 
Publicação de mais de 20 Boletins aos Clientes, notificando alterações legislativas 
relevantes e novidades do Poder Judiciário só na área de Resolução de Conflitos 
Empresariais.



Organização e/ou participação em 8 webinars e eventos virtuais  
voltados para clientes.

Celebração recorde de acordos em processos judiciais conduzidos  
pelo escritório e percepção de forte tendência à composição e busca  
de meios alternativos para a solução de controvérsias.

A sócia-líder da área, Maria Cristina Junqueira, foi novamente 
reconhecida nos principais rankings de profissionais da advocacia,  
como Leaders League - Civil and Commercial Litigation, um feito 
honroso para uma área recémestruturada no VBSO Advogados. Foi,  
ainda, indicada como árbitra nas listas da Câmara de Mediação,  
Conciliação e Arbitragem da Comissão de Sociedades de Advogados 
OAB-SP e na Câmara de Arbitragem e Mediação do Agronegócio 
(CAMAGRO).

Entre dificuldades (que, sim, existiram) e conquistas  
como as listadas, conclui-se que o saldo foi, ainda, 
positivo. A consolidação da relação com os antigos 
clientes provou a excelência do trabalho desenvolvido 
pelo setor e assegurou a parceria com novos clientes e 
o surgimento de oportunidades de trabalho em casos 
desafiadores que, especialmente em contexto econômico 
tão preocupante, alimentaram a dedicação de nossa 
equipe, contribuindo para o amadurecimento de nosso 
setor rumo a 2021.

As felizes oportunidades que acompanharam a área de 
Resolução de Conflitos Empresariais ao longo 2020 
não podem ser vistas de forma isolada, mas como 
parte integrante do contexto mais amplo de profundas 
mudanças no exercício da advocacia corporativa, cujos 
frutos estão, desde já, sendo percebidos por aqueles que 
abraçaram as mudanças impostas pela pandemia.

Claro que não é fácil aceitar que o futuro é incerto e que 
a única certeza é de que mais mudanças e transformações 
virão pelo caminho. Contudo, torna-se imperativo 
impedir que o medo e a resistência interrompam nossa 
evolução e paralisem a nossa vida. Portanto, sejamos 
adaptáveis, flexíveis e moldáveis! 

A mudança é desconfortável, mas acontece o tempo 
todo.

Nesse ano aceitamos, reiniciamos, nos adaptamos e 
saímos de 2020 ainda mais fortes!



SOCIETÁRIO
Por Amanda Visentini Rodrigues e Beatriz Soares Locoselli

Embora a inesperada pandemia do 
coronavírus tenha sensibilizado os 
negócios de maneira geral e provocado, 
num primeiro momento, queda no 
número de transações, encerramos o ano 
de 2020 com um crescimento significativo 
de operações de M&A concluídas. 
 
A pandemia do coronavírus transformou, 
com velocidade sem precedentes, os 
hábitos de consumo e, consequentemente, 
as empresas tiveram que se reinventar e 
repensar os seus negócios.

A expectativa para 2021 é que os agentes econômicos 
intensifiquem sua presença no mercado, dispostos a 
aproveitar o momento, criando boas oportunidades para 
aquisição de ativos e de empresas no Brasil. Em especial, 
os segmentos de saúde, educação e varejo devem manter 
seu papel de destaque nas operações, em grande parte 
impulsionado pela aceleração da transformação digital já 
mencionada. 

O desenvolvimento de infraestrutura digital, por exemplo, 
passou a ser ação necessária para a sobrevivência ou 
reinvenção de muitas empresas. Tanto a formação joint 
ventures como operações de M&A foram ferramentas que 
contribuíram para a aceleração da transformação digital 
das empresas. Não é sem razão que as startups e fintechs 
vêm ganhando destaque dentre as transações assessoradas 
pelo VBSO Advogados.



Mesmo em meio à pandemia, a perspectiva de retomada de crescimento e a 
queda nas taxas de juros impulsionaram as ofertas públicas de ações.

Um assunto de destaque no encerramento de 2020 e que merece atenção das 
companhias abertas é a publicação do Edital de Audiência Pública SDM nº 
09/20, com a proposta de reforma da Instrução CVM nº 480 de 7 dezembro 
de 2009 (“ICVM 480”).

A ICVM 480 regula os procedimentos de registro de emissores de valores 
mobiliários admitidos à negociação em mercados regulamentados, bem como 
determinados deveres dos emissores,  administradores e controladores.

Outro marco de 2020 foi a grande 
quantidade de ofertas públicas iniciais 
(“IPO”) no Brasil, que atingiu o maior 
índice dos últimos 10 anos. De acordo 
com os dados divulgados pela Comissão 
de Valores Mobiliários (“CVM”), foram 
registradas 24 ofertas públicas iniciais e 
ainda há 43 pedidos em análise.

ONDA DE IPOs 

Um dos principais objetivos da reforma da ICVM 480 é 
reduzir o custo de observância regulatória dos emissores 
de valores mobiliários. 

Acreditamos que referida reforma poderá também servir 
de estímulo para que a onda crescente de IPOs continue 
em 2021, de forma que as companhias possam acessar o 
mercado de capitais com um regime de divulgação de 
informações menos custoso. 

Fonte: http://sistemas.cvm.gov.br/ (acesso em 11 de dezembro de 2020)



Por Diego Miguita e Diogo Olm FerreiraTRIBUTÁRIO
Em meio às notórias dificuldades enfrentadas por todos os países 
no combate à pandemia do coronavírus, a pauta tributária se 
manteve ativa e em constante debate ao longo de 2020. De medidas 
pontuais de alívio fiscal no contexto da COVID-19 a julgamentos 
emblemáticos do Supremo Tribunal Federal, passando por projetos 
de reforma tributária, operações de M&A e de infraestrutura em 
geral (privatizações, leilões e novos projetos em setores regulados), 
as circunstâncias exigiram atuação versátil e multidisciplinar 
nos âmbitos contencioso e consultivo. Para 2021, a expectativa é 
de aumento significativo de demandas tributárias complexas e 
multidisciplinares, envolvendo tanto disputas administrativas e 
judiciais quanto a estruturação de negócios e investimentos.

Alguns números suportam a 
expectativa para o próximo ano 
– e, bem da verdade, também 
para os demais. Tomando 
como exemplo apenas o âmbito 
federal, dados divulgados 
pela Receita Federal do Brasil 
revelam que o valor total das 
autuações tem girado em torno 
de R$ 200 bilhões, por ano, desde 
2017¹, fruto de quase 500 mil 
procedimentos de fiscalização².

Ainda que a pandemia 
possa gerar impactos 
nas expectativas das 
autoridades fiscais, o 
volume estimado no 
início de 2020 pelas 
autoridades fiscais 
– algo em torno de 
R$ 190 bilhões em 
autuações – certamente 
não afetará o grande 
volume de contencioso 
administrativo que surge 
a cada ano.



Naturalmente, as propostas em curso 
afetam todos os setores da economia, 
não se restringindo apenas a projetos 
de concessões, mas dado o alto grau 
de investimentos de longo prazo e 
das projeções feitas para avaliação 
de determinado ativo/concessão, o 
monitoramento de potenciais impactos 
é fundamental para antever efeitos 
tributários, em especial aqueles que 
não permitem ajustes de reequilíbrio 
econômico-financeiro dos contratos.

Por fim, dado o grande aumento de 
operações de M&A e o incremento do 
uso de cláusulas de contraprestações 
contingentes (como, por exemplo, 
earn-out), espera-se o surgimento 
de discussões futuras a respeito da 
disciplina tributária relacionada ao seu 
reconhecimento e mensuração contábeis, 
especialmente no que se refere ao goodwill 
para fins tributários.  A propósito disso, 
o tema “ágio” deve seguir sendo um 
dos principais assuntos da área fiscal, 
mas com o acréscimo, cada vez mais, de 
complexidades oriundas das IFRS. 

O breve panorama acima serve apenas 
para confirmar: as questões tributárias 
continuaram, como sempre, em destaque 
no cenário nacional e, de forma especial 
para o ano de 2021, apresentam novos e 
complexos desafios. E é justamente para 
enfrentá-los que nos preparamos a cada 
dia. 

No que diz respeito à estruturação de novos investimentos, é possível citar o 
exemplo do setor de infraestrutura. Como forma de tentar corrigir o déficit 
histórico que o país apresenta nessa área o Governo Federal anunciou os 
planos de conceder mais de 50 ativos em 2021, com a expectativa de gerar 
investimentos de mais de R$ 140 bilhões entre concessões, privatizações, 
renovações e outorgas³. O Programa de Parcerias de Investimentos do 
Governo Federal – PPI, divulgado em outubro de 2020, demonstra a 
amplitude de investimentos nos mais variados segmentos da economia, 
como os setores de energia elétrica, óleo e gás, rodovias e aeroportos, apenas 
para citar alguns. 

Apesar da óbvia relação com a questão tributária, as modelagens financeiras 
de projetos de infraestrutura têm se deparado com novos ingredientes 
que demandam a atuação multidisciplinar apontada no início deste texto: 
compreender a dinâmica das normas internacionais de contabilidade – IFRS, 
dominar a sua disciplina tributária (relativamente atual, datada de 2015) e 
conferir a melhor avaliação sobre o tratamento tributário dos contratos de 
concessão ao longo dos anos. 

A complexidade da compreensão das IFRS, sua interação com a tributação 
e a definição dos impactos fiscais ao longo do contrato de concessão atrai 
outro assunto constantemente em debate: as propostas de reforma tributária. 
Muito se discutiu a respeito da instituição da Contribuição sobre Bens e 
Serviços – CBS e do Imposto sobre Bens e Serviços – IBS, além de potenciais 
mudanças na tributação de dividendos e dos juros sobre capital próprio. 
Embora nenhuma dessas medidas tenha sido implementada, a expectativa é 
de que ocorrerão mudanças significativas na legislação tributária em 2021.

¹ Conforme o Relatório Anual de Fiscalização da RFB divulgado em 2020, disponível em Plano 
Anual de Fiscalização 2020 e Resultados 2019 — Receita Federal (economia.gov.br)
² Número de procedimentos fiscais referentes a 2019.
³ Conforme anunciado pelo Ministério de Infraestrutura em dezembro de 2020: Ministério da 
Infraestrutura planeja conceder mais de 50 ativos em 2021 — Português (Brasil) (www.gov.br)



O ano de 2020 ficará para a história de forma negativa 
em função da Covid-19 e seus efeitos devastadores 
principalmente em relação à saúde. O receio de 
morrer é natural do ser humano, mas uma ameaça sem 
precedentes invadiu o mundo inteiro e mexeu conosco, 
em todas as camadas sociais, sejam ricos ou pobres.

O número de inventários registrados em cartórios 
aumentou expressivamente durante a pandemia. 
Além disso, divórcios realizados pelos cartórios de 
notas do País, aumentaram em 24 Estados brasileiros. 
No Brasil, o assunto sucessão é ainda visto com certo tabu 
e de forma não tão profissional, ao contrário do que ocorre 
em países mais desenvolvidos onde se fala com muita 
naturalidade sobre o que vai acontecer na nossa falta.
Este ano, houve um aumento da nossa atuação em busca de 
resolução de situações complexas que envolvem a divisão 
ou a reestruturação do patrimônio das pessoas físicas com 
o uso de instrumentos para sua proteção, organização 
da sucessão e planejamento tributário de uma família.

A perspectiva a partir de 2021 é um incremento em 
nossa prática que inclui a avaliação da utilização 
de ferramentas jurídicas para analisar situações que 
apresentem desdobramentos familiares e sucessórios, 
bem como estratégias societárias e tributárias, através 
de veículos locais/exterior, apontando as vantagens e 
desvantagens, riscos fiscais e alternativas para prevenir 
ou solucionar conflitos societários e familiares.

PLANEJAMENTO SUCESSÓRIO E FAMILIAR

A proteção patrimonial significa que cada bem/
direito que conquistamos e listamos na ficha de bens 
e direitos da declaração do imposto de renda deve 
ser planejado e protegido contra ação de credores, 
inclusive o Fisco, desde que de forma lícita e antecipada.

Por Mário Shingaki

No Brasil, basta ser sócio de uma empresa ou exercer cargo de administrador (ex: 
diretor) que eventuais contingências fiscais previdenciárias e trabalhistas poderão 
invadir o patrimônio pessoal ou trazer ônus e noites de insônia por conta de bloqueio 
de contas bancárias ou indisponibilidade de um imóvel, ainda que de forma temporária.
No mesmo sentido, caso haja a dissolução da sociedade conjugal (ex: 
divórcio) as grandes discórdias recaem sobre o patrimônio, de qualquer valor. 
Nossa área de planejamento sucessório e familiar se dedica como especialidade à assessoria 
jurídica relacionada à organização, proteção, transmissão e perpetuação do patrimônio 
e prevenção de conflitos de empresas familiares e indivíduos. Tema sempre oportuno.



Ao encerrarmos o ano de 2020, certamente o mais 
desafiador de nossas vidas, expressamos nosso luto pelas 
perdas de milhares de vidas em nosso país – muitas delas 
evitáveis.  Em respeito a todos aqueles amigos, clientes 
e parceiros que tiveram seu cotidiano afetado pela perda 
de familiares e amigos, registramos nossa profunda e 
sincera solidariedade. 

Não obstante a sobriedade que marca estas linhas, a triste 
pandemia de COVID-19 trouxe aprendizados relevantes 
e, como toda realidade disruptiva, nos demandou rápida 
adaptação.  Diante de desafios de múltiplos matizes, 
nossa equipe mostrou toda sua capacidade de resiliência 
e inovação, adaptando-se com grande eficiência e 
superando os múltiplos desafios que surgiram.

Tivemos, com efeito, que superar as barreiras do 
forçado distanciamento, sem perder o contato diário 
e a efetividade de comunicação; a incerteza sobre o 
futuro diante de um cenário de queda sem precedentes 
dos mercados financeiros globais; além dos desafios 
práticos nas transações em curso, como fechamento 
de repartições públicas, cenário regulatório em franca 
mudança e adaptação em questão de horas, alterações 
tributárias diretas sobre operações que são nosso core 
business, dentre muitos outros.

MERCADO FINANCEIRO E DE CAPITAIS
Por Por José Alves Ribeiro

Orgulho é a palavra que vem à mente ao refletir sobre a superação cotidiana dos 
profissionais que integram nossa equipe de Mercado Financeiro e de Capitais.  Não 
esmorecemos, nos  apoiamos durante todo este período e, sobretudo, antedemos nossos 
clientes com brilho no olhar e vontade genuína de acolhê-los e ajudá-los a, também, 
cruzarem conosco esse mar revolto.



O VBSO Advogados participa ativamente destas discussões, como propositor 
da evolução saudável do arcabouço regulatório de nossas áreas de atuação. 

Nossa equipe se engajou no propósito de combater 
a incerteza com informação. Marcou o ano de 
2020 o Ciclo de Webinars que promovemos sobre 
“A Revolução Digital dos Mercados Financeiro e 
de Capitais”, em que abordamos diversos temas de 
grande importância com a participação de grandes 
nomes do nosso mercado e de reguladores, dentre 
os quais destacamos e agradecemos o Diretor de 
Organização do Sistema Financeiro e de Resolução 
do Banco Central do Brasil, Sr. João Manoel Pinho de 
Mello, que debateu conosco a implementação do PIX; 
e o Sr. Claudio Maes, Gerente de Desenvolvimento 
de Normas da Comissão de Valores Mobiliários, 
que debateu conosco a audiência pública sobre a 
nova norma sobre companhias securitizadoras. 
 
Importante olhar, agora, para o futuro. O ano 
de 2021 trará consigo o desafio de participarmos 
ativamente da silenciosa revolução que a CVM 
vem implementando no mercado de capitais  
brasileiro. Mudarão as regras aplicáveis às 
companhias securitizadoras; encontra-se em  
curso audiência sobre uma profunda  
reformulação das regras dos fundos de  
investimento; e está prestes a vir a lume discussão 
pública sobre as regras aplicáveis a ofertas públicas.

O mercado financeiro, igualmente, passa por transformação regulatória relevante, e 
2021 marcará a consolidação dos marcos normativos implementados em 2020, como 
o PIX e as novas regras voltadas às instituições de pagamento, em conexão com a 
necessária adaptação das instituições reguladas pelo BCB à LGPD. Soma-se a isso a 
necessidade de recursos para financiar os grandes projetos de infraestrutura do país e o 
fomento ao Agronegócio, pautas que seguem na ordem do dia e cada vez mais urgentes.

Respondendo a este cenário dinâmico, mas que 
promete ser bastante positivo com a superação da 
pandemia, nosso time de Mercado Financeiro e 
de Capitais encontrará 2021 ainda mais preparado 
para criar prosperidade e crescimento para nossos 
clientes, ajudando-os a atingir seus objetivos e 
trazendo à mesa não apenas profundidade técnica 
multidisciplinar, mas a busca de genuinamente 
entender suas necessidades e de sempre inovar 
para atendê-las cada vez melhor. Vamos juntos!  
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