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Chegamos ao término de mais um ano. Os desafios 
impostos pela pandemia surgida no ano anterior 
estiveram em grande parte presentes em 2021, o que 
fez dele também um ano difícil em muitos sentidos. Se 
2020 mostrou a capacidade humana em rapidamente se 
adaptar na adversidade, em 2021 aprendemos a navegar 
em águas ainda turbulentas e encontrar sucesso ainda 
que em condições adversas. Em 2021, continuamos 
crescendo, superamos nossas metas, tornamo-nos mais 
sustentáveis, ampliamos nossos horizontes com novos 
negócios, reforçamos nossa reputação e partilhamos 
ainda mais nossos resultados.

Neste ano, crescemos 26% em relação o ano anterior. 
Destaque para nossas áreas de Mercado de Capitais e 
Direito Societário e M&A, que cresceram neste ano 22 
e 33%, respectivamente, em relação ao ano anterior.  
Ainda, geramos 12 novas oportunidades de trabalho 
no escritório. E, superando o ano anterior, devemos 
distribuir novamente um volume recorde de lucro entre 
todos os nossos colaboradores.

Atentos à importância cada vez maior da inovação presente em nosso DNA, 
demos passos importantes para implantação no escritório do VBSO Labs.  
Trata-se de uma unidade voltada ao desenvolvimento de novos negócios e à 
aproximação com o ecossistema de inovação, sobretudo pelo atendimento de 
startups. Destaca-se, também, como laboratório para testagem de novos métodos 
de trabalho e aperfeiçoamentos que tornem nosso atendimento mais eficiente 
e nossos clientes mais satisfeitos.  Em conjunto com o VBSO Labs, apoiamos a 
criação do Apoema Hub, uma plataforma de desenvolvimento de novos negócios 
por meio de uma rede de parceiros ligados direta ou indiretamente ao escritório.  
Com isso, ampliamos nosso propósito de transformar os negócios de nossos 
clientes, para além da perspectiva jurídica. Por fim, em linha com nossa busca 
incessante pela inovação, o escritório tem se destacado como uma das principais 
referências de mercado em estruturação de ativos digitais em blockchain.

MENSAGEM DO
SÓCIO-DIRETOR

Além de inauguramos nossa prática ESG, 
em um modelo de atuação multidisciplinar 
que envolve todas nossas áreas de atuação, 
aprofundamos nossos esforços para tornar 
o escritório um ambiente de trabalho mais 
inclusivo, diverso e igual. Reafirmamos 
nosso compromisso com o programa 
HeforShe da ONU, e, pela primeira vez, 
passamos a ter mais mulheres que homens 
trabalhando no escritório. A representação 
feminina também foi reforçada com o 
ingresso de mais uma sócia em nosso quadro 
de sócios e da chegada da Lia Azevedo como 
membra do nosso conselho consultivo.  
Por fim, em matéria de sustentabilidade, 
neutralizamos todas as emissões de gases de 
efeito estufa do escritório pelos próximos 
dois anos.

Nossos esforços têm sido reconhecidos por nossos 
clientes e pares. Novamente, somos considerados 
como um dos escritórios especializados mais 
admirados do Brasil, reforçando o acerto em 
nossa estratégia em ser um escritório focado em 
soluções técnicas e qualidade de atendimento 
diferenciado a nossos clientes em nossas áreas de 
atuação.  Também tivemos todas as nossas áreas de 
atuação reconhecidas pelas principais publicações 
nacionais e internacionais e mais sócios recebendo 
reconhecimentos individuais, o que reforça o caráter 
de institucionalização desejado para o nosso negócio.

Nada disso teria significado se não pudéssemos 
partilhar dessas conquistas com nossas pessoas e com 
a sociedade. Por isso, com muito orgulho criamos 
neste ano o Instituto VBSO, com o objetivo de 
incentivar e promover projetos nas áreas de cultura, 
educação, esporte, cidadania, direitos humanos 
e proteção e defesa dos direitos das crianças e 
adolescentes.  Por meio do Instituto, desenvolvemos 
projetos em parceria com a ONG Parceiros da 
Educação e a SOMAR, impactando a vida de quase 
dois mil estudantes da rede pública e de baixa renda. 
Acreditamos que por meio da educação qualificadas 
temos reais condições de transformar vidas e as 
gerações futuras.

E tudo isto só é possível graças ao apoio de nossos 
colaboradores, clientes e parceiros. São nossos 
colaboradores – com sua entrega, comprometimento 
e dedicação – que nos fazem ser quem somos e nos 
permitem cumprir nossa promessa diária de foco 
no cliente. Agradeço imensamente a todos pela 
confiança e pela parceria. 

Erik Oioli

“Erik Oioli is particularly recognised by market 
commentators for his expertise in debt capital 
markets and securitisations, especially agribusiness 
receivables certificates. A client says: “Erik is 
an excellent and very skilled lawyer,” while 
another appreciates his attentive client service.” 

Chambers Brasil 
Transactional 2021
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em Números
dos clientes destacaram
QUALIDADE TÉCNICA 
como a principal característica
do VBSO Advogados83.33% 

horas trabalhadas 
por nossos 
advogados71.200

minutos de vídeos 
produzidos com conteúdo 

técnico gratuito

1224
de aumento
da receita

26%
boletins 
enviados

58 novos
casos486

Nota de
satisfação no 
GPTW: 82 novos clientes

149

profissionais contratados22

horas de trabalho 
pro bono

280

LIVROS PUBLICADOS

A Evolução do Direito 
Empresarial e Obrigacional

Financiamento  do  
Agronegócio

Controvérsias Jurídico- 
Contábeis - Volume 3

Agronegócio, Tributação 
e Questões Internacionais

Anais do VII Congresso Brasileiro 
de Direito Tributário Atual

Gestão de Conflitos do
Agronegócio 

Legalidade Tributária e o 
Supremo Tribunal Federal

Trabalhos destacados de 
discentes titulados em 2019

2021

Controvérsias Jurídico- 
Contábeis - Volume 2

Reforma da Lei de 
Recuperação e Falência

Lei de Recuperação 
e Falência

Tributação de Fundos
de Investimento
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PRÊMIOS E RECONHECIMENTOS
O  VBSO Advogados vem sendo reconhecido todos os anos pelas principais publicações jurídicas nacionais 
e internacionais. Veja os principais prêmios recebidos pelo escritório em 2021: 

É com muito orgulho que recebemos, pelo terceiro ano, a certificação Great Place 
to Work® Brasil, que classifica o VBSO Advogados como um dos melhores lugares 
para trabalhar. Tivemos 86% de participação na pesquisa e nota do escritório foi 
88 na visão geral e 89 na visão das áreas. Nosso maior ativo são nossas pessoas e a 
qualidade delas é a chave para o sucesso em nossa missão de servir nossos clientes.

Por mais um ano, o VBSO Advogados aparece na lista dos melhores escritórios 
de advocacia do país indicados pelo Chambers Global. O ranking 2021 destaca 
nossas áreas de Mercado de Capitais (band 4) e Tributário (band 5), bem como, 
individualmente, os sócios Paulo Cesar Ruzisca Vaz (band 3), Erik Frederico 
Oioli (band 5) e, pela primeira vez no ranking global, Diego Miguita (Up and 
Coming). O Chambers and Partners entrevista milhares de advogados e clientes do 
mundo inteiro para identificar e ranquear os melhores todos os anos.

“Diego Miguita debuts in the rankings this year due to the positive feedback 
received from peers and clients alike. One source attests: “He is very active and 
a highly technical professional,” while another commentator applauds: “I had a 
great experience working with him as he is proactive and strives to understand the 
client’s reality”.” Chambers Global 2021

O ranking The Legal 500 2022 também destacou o VBSO Advogados nas áreas de Capital 
Markets, Tax Advisory e Corporate and M&A. Além disso, nossos sócios também foram 
citados pelo guia: Erik Oioli, Paulo Cesar Ruzisca Vaz, Mario Shingaki, José Alves Ribeiro, 
Diego Miguita, Amanda Visentini Rodrigues e, pela primeira vez, Henrique Vicentin Lisboa.

‘VBSO is a long-standing partner firm. They are extremely technical, they dominate in 
depth the subjects and are fast and courteous in their service.’  - The Legal 500 2022

O IFLR1000, um dos principais guias de escritórios 
e advogados das áreas financeira e corporativa, 
divulgou em 2021 a 31ª edição dos rankings no 
Brasil. O VBSO Advogados foi indicado nas áreas 
de Banking, Capital Markets Debt, Investiment 
Funds, M&A e Project Finance. Os sócios Paulo 
Vaz, Renato Buranello, Mario Shingaki, Erik 
Oioli, José Alves Ribeiro e Amanda Visentini 
Rodrigues também foram considerados destaques 
em suas áreas de atuação.

O Brazil Guide 2021 Industries & Sectors, produzido pela 
Chambers & Partners, destacou a atuação do VBSO Advogados 
e de seus sócios Renato Buranello e Marcelo Winter na área 
de Agronegócio. O escritório subiu de band 3 para band 2 na 
classificação do guia e o sócio Marcelo Winter aparece indicado 
pela primeira vez, já como band 4. Renato Buranello segue na 
primeira categoria de advogados do agronegócio indicado como 
band 1.

Em 28 de Outubro, foi lançada, ainda, a edição 2021 da Chambers 
Brazil Transactional, a primeira edição focada exclusivamente 
no país. Nossas áreas de Capital Markets (band 4) e Tax: Non-
contencious (band5) aparecem ranqueadas, além dos sócios 
Erik Oioli (band 5), Paulo César Ruzisca Vaz (band 4) e Diego 
Miguita (band 5). 

O guia Leaders League – Brasil 2022 
indica o VBSO Advogados como um 
dos principais escritórios de advocacia do 
Brasil nas áreas de Debt Capital Markets 
(DCM), Banking & Finance, Energy 
& Environment – Agribusiness, 
Private Equity & Funds, Tax: Advisory 
e Tax: Litigation.
A publicação destaca, ainda, o trabalho 
dos sócios: Erik Oioli, José Alves 
Ribeiro Jr., Henrique Lisboa, Renato 
Buranello, Marcelo Winter, Paulo 
Cesar Ruzisca Vaz e Mário Shingaki.

“Marcelo Franchi Winter enters the 
rankings due to his strong presence in the 
market, particularly assisting companies 
with the issuance of Agribusiness 
Receivables Certificates. A satisfied 
interviewee says: “He offers a high quality 
of work and is very objective,” adding: 
“He knows exactly what the negotiation 
needs to be completed and how to best 
serve the client”.” - Brazil Guide 2021 
Industries & Sectors, Chambers & 
Partners
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Divulgada em 18 de novembro, a edição 2021 da Análise Advocacia inclui 
o VBSO Advogados entre os escritórios mais admirados do Brasil em 14 
categorias. Além disso, sócios e advogados do escritório foram indicados em 
diferentes áreas. Veja a relação completa abaixo.

Nosso estagiário Matheus Fernandes Santos da Silva integrou 
a Equipe de Mediação e Negociação Empresarial da Faculdade 
de Direito do Largo São Francisco - USP e participou da 
International Negotiation Competition (INC) no final de 
junho de 2021. Trata-se da competição mais antiga e renomada 
com foco em negociação jurídica internacional para estudantes 
de direito de todo o mundo (http://law-competitions.com/). A 
equipe da USP foi a representante do Brasil em 2021 por conta 
do seu resultado na etapa regional sudeste e na etapa nacional do 
Meeting de Negociação, ambas em primeiro lugar.

Estado: São Paulo 

Especialidades:

Agrário | Arbitragem | Contratos Empresariais | Imobiliário  
Operações Financeiras | Regulatório | Societário | Tributário

Setores Econômicos: 

Agricultura e Pecuária | Açúcar e Álcool | Bancos | Energia 
Elétrica | Química e Petroquímica

A Análise Editorial começou o ano de 2021 com um novo projeto, 
baseado na ideia de fomentar a participação da mulher no mercado 
brasileiro de advocacia e trazer aos holofotes mais talentos femininos da 
área: o Análise Advocacia Mulher.

Nossa sócia Amanda Visentini Rodrigues foi reconhecida na primeira 
edição do ranking sendo indicada entre as mais admiradas do Estado de 
São Paulo, nas especialidades de Contratos Empresariais e Societário 
e no Setor Econômico de Bancos.

Especialidades:

Agrário | Operações 
Financeiras 

Renato Buranello
Estado: São Paulo 

Setores Econômicos: 

Agricultura e Pecuária | 
Alimentos, Bebidas e Fumo | 
Açúcar e Álcool | Bancos

Contratos Empresariais | 
Operações Financeiras | 
Regulatório | Societário

Bancos | Energia Elétrica 

Tributário Bancos

Operações Financeiras Bancos

José Afonso Leirião Filho Agricultura e Pecuária

Erik Oioli
Estado: São Paulo 

Paulo Vaz
Estado: São Paulo 

José Alves Ribeiro Jr.
Estado: São Paulo 

Agrário | Operações 
Financeiras

Agricultura e Pecuária |
Química e Petroquímica

Marcelo Winter 
Estado: São Paulo 
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O setor de Mercado Financeiro e de Capitais teve, em 
2021, o melhor desempenho de sua história em todas as 
possíveis métricas: números de operações, participação 
em transações inovadoras, faturamento, sob todas estas 
óticas o ano que se encerrou teve um saldo bastante 
positivo.

Grande parte destes resultados positivos decorrem do 
próprio ambiente de mercado de capitais no Brasil, 
em que foram batidos diversos recordes de captação de 
recursos por negócios privados nos múltiplos produtos 
disponíveis – equity, renda fixa, securitização e fundos 
estruturados tiveram seus melhores desempenhos em 
muitos anos, em alguns casos os melhores da história.

No entanto, apenas o ambiente positivo não seria 
suficiente para que pudéssemos estar inseridos nesta 
onda positiva. Foi fundamental o esforço e compromisso 
de cada um dos nossos advogados e estagiários para lidar 
com uma pesada carga de trabalho, que exigiu muitas 
horas de esforço, não raramente noite adentro, para que 
todas as entregas para nossos clientes fossem realizadas a 
tempo e com qualidade.

Neste sentido, a construção de uma célula de auditoria 
legal, voltada à centralização e sistematização desta 
atividade, em suporte e conexão com os times 
transacionais, se provou uma medida acertada 
que aumentou a eficiência e qualidade do nosso 
trabalho. Registramos, aqui, nosso reconhecimento e 
agradecimento a cada um dos membros da nossa equipe!

DESAFIOS E SUPERAÇÃO 
EM UM ANO DE RÁPIDAS 
MUDANÇAS
José Alves Ribeiro Jr.

Em 2021, estivemos mais uma vez na vanguarda 
do mercado de capitais brasileiro, participando 
ativamente de discussões com órgãos governamentais 
e entidades autorreguladoras que irão definir os 
novos contornos do mercado de capitais e financeiro 
brasileiro nos próximos anos.

Destacam-se nossa participação ativa e destacada nas 
discussões relativas à edição da legislação que criou 
os Fundos de Investimento nas Cadeias Produtivas 
Agroindustriais – FIAGRO, em que atuamos como 
consultores durante a tramitação do projeto de lei 
no Congresso até sua sanção como Lei nº 14.130 
e entrada em vigor, assim como na interação com 
ANBIMA e CVM para delimitação de sua regulação 
infralegal.

O mesmo ocorreu no tocante à nota comercial 
escritural, novo título criado em 2021 pela Lei nº 
14.195 para servir como nova ferramenta de captação 
de recursos na modalidade de renda fixa, com especial 
utilidade para as sociedades limitadas e cooperativas. 
Em um formato eficiente, esse título tem o potencial 
de servir como um mecanismo simples e rápido de
captação de recursos por empresas 
que não sejam organizadas sob a 
forma de sociedade anônima. 

Tivemos a oportunidade de atuar no âmbito do IMK na discussão 
do projeto de lei e hoje estamos envolvidos no Grupo de Trabalho 
da ANBIMA que proporá a padronização do instrumento de 
emissão destas notas.

Em virtude desta atuação, participamos da primeira oferta pública 
de notas comerciais escriturais, emitidas pela empresa Terra de 
Cultivo e intermediada pelo Banco Itaú BBA S.A., assim como das 
duas primeiras ofertas públicas registadas na CVM de FIAGRO: 
FIAGRO-Imobiliário Santa Fé Terra Mater e FIAGRO-
Imobiliário Riza Agro.

Ainda, a edição da Resolução CVM nº 60/21, que introduziu o novo 
regime de registro de companhias securitizadoras, é também fruto 
de trabalho desenvolvido ao longo dos anos de 2019 e 2020 pelo 
escritório em conjunto com a ANBIMA e a Associação Brasileira 
das Securitizadoras Imobiliárias e do Agronegócio – ABSia. 
Esta norma modifica e moderniza substancialmente o ambiente 
regulatório da securitização de recebíveis, que se robustece para 
ser ainda mais relevante no cenário econômico brasileiro.

A essas atividades se somam nossa destacada atuação na consultoria 
regulatória para desenvolvimento de criptoativos, tokens e outros 
ativos digitais, transitando na fronteira regulatória dos mercados 
financeiro e de capitais e empregando nosso sólido conhecimento 
teórico na inovação financeira.

Não podemos deixar de mencionar, também, nosso envolvimento 
na obtenção de autorizações para novas empresas que atuam em 
atividades reguladas junto ao Banco Central do Brasil e à CVM, 
com a criação de uma nova DTVM e uma nova sociedade de 
crédito direto – SCD, uma nova securitizadora registrada perante 
a CVM, além de diversas gestoras de recursos.

Para 2022, reforçaremos o compromisso com nosso propósito de 
sermos agentes de construção de um Mercado Financeiro e de 
Capitais mais robusto e seguro, como ferramenta de crescimento 
econômico e geração de prosperidade para o país, intensificando 
nossa interação com a plataforma de conhecimento Expertise 
VBSO para promover a difusão de conhecimento. Que venham 
os desafios do novo ano!

“VBSO Advogados has wide-ranging expertise in 
debt capital markets and other structured instruments, 
and is regularly instructed by underwriters and issuers. 
Securitisations involving agribusiness and real estate 
receivable certificates remain strong areas of focus, as 
do public and private issuances of promissory notes and 
debentures.”
The Legal 500 2022
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RECORDES DO MERCADO 
DE M&A EM 2021
E  A TENDÊNCIA
PARA 2022
Por Amanda Visentini Rodrigues 

Superando as expectativas e projeções do final de 
2020 – que já eram extremamente positivas – 2021 
não apenas apresentou um grande crescimento 
no mercado de fusões e aquisições nacional e 
internacional, como foi o ano recorde em valores 
e em número de operações concluídas. De acordo 
com levantamentos divulgados recentemente, 2021 
teria apresentado o melhor desempenho no mercado 
de M&A da última década, com crescimento de 
mais de 50% no número de transações concluídas 
até o terceiro trimestre de 2021 se comparado ao 
mesmo período de 2020. 

Como era esperado, a crise global ocasionada pela 
Covid-19 desencadeou um processo de reavaliação 
estratégica nas empresas, levando, de um lado, 
aquelas que tenham sido mais atingidas pela crise, 
a buscarem capital e operações de venda de ativos 
ou sócios investidores ou estratégicos no mercado 
e, de outro lado, aquelas que estivessem mais 
estruturadas, a focar em estratégias de M&A para 
expandir sua capacidade de produção, acelerar 
seu crescimento e ganhar escala por meio da 
compra de ativos existentes e de novas tecnologias, 
aperfeiçoando suas vantagens competitivas. 

Embora existam algumas incertezas permeando o 
cenário macroeconômico em 2022 – incluindo-se as 
eleições presidenciais (que, historicamente, impactam 
o mercado de fusões e aquisições), as previsões para 
o PIB e uma possível nova recessão – ainda assim, a 
expectativa é de que esse ritmo acelerado no mercado 
de M&A seja mantido pelos próximos meses, em 
especial, no middle market e em razão do câmbio 
favorável aos investimentos estrangeiros no país. 

Além disso, a pandemia forçou as empresas a 
passarem por uma grande transformação digital e se 
reinventarem, o que também influenciou bastante no 
crescimento do mercado de tecnologia e nas operações 
de aquisição nesse setor. Houve, ainda, o movimento 
de investidores financeiros, como fundos de private 
equity, capitalizados e interessados em oportunidades 
de maior retorno no longo prazo com oportunidade 
para a aquisição de ativos aproveitando as baixas taxas 
de juros. 

“VBSO Advogados stands out in the financial 
services sector, where it has an active practice 
and advises well-known banks on sales and 
acquisitions. Agribusiness, infrastructure 
and retail-sector companies also turn 
to the corporate and M&A department 
for assistance. M&A, private equity and 

The Legal 500 2022

Importante ressaltar que operações de fusões e aquisições bem-
sucedidas dependem, na maioria dos casos, de providências e 
cuidados que devem ser adotados antes mesmo de o processo 
ser indicado, principalmente para o sell side. Em um contexto 
de crise econômica ou estagflação, terão mais chances de se 
destacar as empresas que adotarem e mantiverem medidas 
que gerem valor ao negócio, como por exemplo, políticas de 
complicance e governança, gestão e organização.

Tais medidas incluem, dentre outras: (i) a adoção ou 
manutenção de políticas claras para a condução dos negócios 
e para tomada de decisão; (ii) regularidade jurídica, fiscal e 
contábil, (iii) evitar o alto grau de informalidade, que pode 
afastar potenciais investidores, até por dificultar o próprio 
fornecimento de informações e subsídios para que os 
compradores possam avaliar o negócio; e (iv) ter clareza sobre 
as motivações para se buscar uma transação de venda de ativos 
ou participação acionária, incluindo um plano de negócios que 
evidencie a destinação dos recursos e o resultado esperado com 
a transação, bem como o preparo, no caso de venda parcial, 
para o convívio com um novo sócio que, em grau maior ou 
menor, participará da gestão dos negócios e representará uma 
nova cultura e visões de negócio diferentes. 

corporate governance specialist Amanda Visentini Rodrigues co-
leads the practice alongside founding partner Erik Oioli, who 
also coordinates the firm’s banking and capital markets practice.”
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RETROSPECTO DAS DISCUSSÕES 
TRIBUTÁRIAS EM 2021
E PERSPECTIVAS 
PARA O FUTURO

O ano de 2021 iniciou-se envolto de inúmeras 
expectativas. Apenas para citar alguns exemplos, havia 
a esperança de que a pandemia do coronavírus fosse 
superada, de que vacinas fossem amplamente distribuídas 
e que a atividade econômica pudesse se recuperar. Nem 
todas essas expectativas se concretizaram, o que não nos 
impede de continuar esperançosos, ou, em alguns casos, 
atentos a certas mudanças que poderão ocorrer em 2022.

A área tributária não foge desse panorama. No início 
de 2021, duas questões tributárias despontavam como 
alvos da atenção de empresas brasileiras: (i) a “reforma 
tributária”, e (ii) julgamentos do Supremo Tribunal 
Federal sobre questões tributárias sensíveis. 

Parecia que em 2021 a reforma da tributação do consumo 
seria a bola da vez, o novo desafio a ser enfrentado 
por empresários e empresárias em meio a um sistema 
tributário já excessivamente complexo. Após anos de 
discussão, parecia que as autoridades públicas finalmente 
dariam seguimento a um dos vários projetos de lei que 
tratam do tema. No transcorrer do ano, todavia, essas 
discussões foram deixadas de lado, seja por conta dos 
impasses com determinados setores econômicos (como 
é o caso do setor de serviços), seja em razão de uma 
mudança de foco do Governo Federal. Em junho, o 
Projeto de Lei nº 2.337/2021 prometeu uma “reforma” 
específica para a tributação da renda, tornando-se o 
centro das atenções dos profissionais da área tributária. 

Não se trata de mudanças cosméticas. A 
tentativa de tributação de dividendos e 
extinção dos juros sobre o capital próprio 
altera características básicas do sistema 
que vem sendo consolidado desde 1996. 
Ainda que a perspectiva de diminuição da 
alíquota do IRPJ pudesse ser interessante 
para o desenvolvimento das atividades 
produtivas no país, vários cálculos foram 
necessários para confirmar se a “reforma” 
proposta cumpria a promessa de não 
elevar a carga tributária. Inicialmente, as 
conclusões não foram animadoras. 

Após um sem-número de versões 
alternativas, alteradas, adaptadas e 
atualizadas desse Projeto de Lei circularem 
em canais oficiais do Congresso Nacional 
ou mesmo em aplicativos de mensagem, 
chegamos ao final de 2021 sem um 
desfecho. Essa é mais uma reforma que 
fica reservada para o próximo ano que se 
inicia. 

Por Diego Miguita e Diogo Olm Ferreira

Por outro lado, 2021 não foi povoado apenas por 
expectativas que não se concretizaram. O Supremo 
Tribunal Federal foi responsável por julgar inúmeras 
controvérsias tributárias, em alguns casos, já de forma 
definitiva. É o caso, por exemplo, da incidência de 
ITCMD em heranças e doações no exterior sem 
que haja lei complementar (RE nº 851.108), da 
inconstitucionalidade do diferencial de alíquotas de 
ICMS sem previsão em lei complementar (RE nº 
1.287.019 e ADI nº 5.469), a não incidência de IRPJ 
e CSLL sobre os juros recebidos pelo contribuinte na 
recuperação de tributos pagos indevidamente (RE nº 
1.063.187) ou da inconstitucionalidade da alíquota 
majorada de ICMS para energia elétrica e serviços de 
telecomunicação (RE nº 714.139).

O caso mais emblemático, no entanto, talvez diga 
respeito ao encerramento da “Tese do Século”, 
relacionada à exclusão do ICMS da base de cálculo 
do PIS e da COFINS (RE 574.706). O STF já havia 
se posicionado a favor dos contribuintes em março de 
2017, mas foi apenas em maio de 2021 que o Tribunal 
confirmou os efeitos da sua decisão. Resumidamente, 
empresas que ingressaram com ações judiciais antes 
março de 2017 poderão recuperar valores recolhidos 
indevidamente no passado. Para as demais empresas, 
que optaram por aguardar uma indicação favorável 
do STF ou não judicializar a questão, a exclusão do 
ICMS somente é possível após março de 2017.

“VBSO Advogados is a respected firm regularly 
instructed by domestic players from the power 
industry to provide advice on a range of tax 
issues, including state and municipal taxes such 
as ICMS and ISS, as well as social security 
contributions. The team has additional expertise 
assisting companies with the fiscal aspects of 
acquisitions and corporate reorganisations.” 

Chambers Brasil Transactional 2021
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Além de concluir uma discussão que perdurava há 
décadas, esse julgamento confirma uma indicação clara 
para o empresariado brasileiro: aqueles que aguardam 
manifestações definitivas do STF ou evitam recorrer ao 
Poder Judiciário correm o risco de serem prejudicados pela 
modulação de efeitos. Além de gerar um cenário de ainda 
mais incertezas e potencial desigualdade competitiva entre 
empresas que optam por discutir no Poder Judiciário e 
aquelas que não discutem, essa posição gera um incentivo 
desnecessário à litigiosidade. A tendência, portanto, 
continua a ser de aumento significativo de demandas 
tributárias.

Apesar desses novos desafios que foram estabelecidos, 2021 
também nos permitiu implementar projetos de grande 
relevância para o setor tributário e que serão desenvolvidos 
com ainda mais força em 2022. Ao longo do último 
ano, a área tributária do VBSO Advogados promoveu 
diversos workshops para tratar das normas internacionais 
de contabilidade – IFRS e seus efeitos tributários, sempre 
prezando pela abordagem pragmática e por um ambiente 
de intercâmbio entre profissionais do mercado, da academia 
e de órgãos reguladores.

A conciliação entre o conhecimento contábil e tributário 
é um dos principais interesses de nossa equipe e que já 
nos acompanha há vários anos. Agora, todo o conteúdo 
que produzimos foi compilado e expandido em um portal 
gratuito de conteúdo jurídico-tributário exclusivamente 
relacionado a questões contábeis. O Portal Tributação e 
Contabilidade foi lançado em dezembro de 2021 e contêm 
desde podcasts e vídeos-pílula até material didático de 
apoio. O acesso é livre para todos aqueles que, como nós, 
enfrentam essas discussões multidisciplinares e pretendem 
encontrar soluções consistentes para problemas tão 
complexos. 

Novamente, a expectativa que temos é de que as questões 
tributárias continuarão em destaque no cenário nacional e 
a impor novos desafios. Seja no âmbito contencioso, seja 
em relação a questões consultivas, nossa preparação diária é 
para que estejamos prontos para enfrentá-los. 

Herdeiro e sucessor, qual a diferença? 

Sucessor, além de herdeiro, é o que 
recebe os valores morais, culturais 
do autor da herança, de forma a 
valorizar o recebimento de qualquer 
patrimônio e preservar com o mesmo 
esforço, amor e dedicação que foi 
acumulado. Todo sucessor é herdeiro, 
mas nem todo herdeiro é sucessor.

Herdeiro é a pessoa natural 
que a lei dispõe como sendo a 
beneficiária de uma herança, tenha 
ou não afinidade com o autor do 
patrimônio. Ele simplesmente 
recebe um patrimônio (como se 
caísse do céu) e poderá torrá-lo em 
seguida, inclusive.

Os outros beneficiários 
podem não ser herdeiros ou 
sucessores, mas recebem parte 
do patrimônio por doação ou 
testamento. Há regras para 
um beneficiário fazer parte 
de uma proteção patrimonial 
e planejamento sucessório, 
conforme cada caso.

Quando pensamos em proteção patrimonial e 
planejamento sucessório, uma das ideias errôneas que 
surge é que tal tema é aplicável somente a pessoas com 
grande patrimônio, executivos ou sócios de uma empresa 
ou pessoas em idade avançada. Mas o fato é que qualquer 
pessoa possui credores!

Um desses credores é o Fisco, que irá cobrar os 
tributos devidos, independentemente do valor 
envolvido. A legislação tributária brasileira é 
complexa e atinge mais os contribuintes que não 
estão preparados, são desorganizados ou que não 
contam com apoio de profissionais especializados. 
Outros credores são, por exemplo, os ex-cônjuges 
ou companheiros prejudicados pela partilha de bens 
e direitos, bem como os demais herdeiros em relação 
a um inventário.

Em todos os casos, proteger o patrimônio e mantê-lo 
é uma tarefa difícil e, independentemente do valor 
envolvido, este pode sofrer dilapidação daqueles 
credores. Por isso é tão importante planejar a 
sucessão, assim podemos proteger inicialmente 
nosso patrimônio, seja uma casa, recursos no banco 
e outros bens e direitos, visando a preservação desses 
ativos aos entes queridos, herdeiros, sucessores ou 
outros beneficiários.  

PROTEÇÃO PATRIMONIAL E
PLANEJAMENTO SUCESSÓRIO

     Por Mário Shingaki 



1918
Relatório Anual 2021Relatório Anual 2021

É possível ocorrer o bloqueio na conta 
corrente (conjunta) do cônjuge do devedor?

Uma holding protege contra qualquer 
dívida de um credor?

Qual o prazo para configurar união estável?

Vale a pena colocar o imóvel residencial em 
uma holding imobiliária?

Como reverter uma autuação da Fazenda 
em razão de divergência de imposto de 
herança sobre quotas ou ações de uma 
companhia fechada?

Posso deixar meus gatos e cães no testamento?

Herdeiro que foi excluído como 
beneficiário de plano de previdência 
privada pode reaver algum direito?

A propriedade rural deve ser mantida 
na pessoa física ou jurídica?

É possível deixar a herança para um 
herdeiro colateral (tio, primo ou 
sobrinho) em detrimento a esposa ou 
filho do falecido?

Quais vantagens e desvantagens em 
estruturas offshore (contas, aplicações, 
sociedade e trust)?

É possível fazer o inventário 
extrajudicial ainda que tenha 
testamento, visando reduzir custos e 
acelerar seu encerramento?

Quando é recomendável registrar 
um bem de família voluntário?

Quando vale a pena fazer doação 
ou inventário a valor de mercado?

Qual providência para não pagar imposto 
sobre herança de bens no exterior?

É sabido que muitos patrimônios acumulados pelos pais 
costumam desaparecer na geração seguinte, restando 
poucos bens para a terceira geração. O grande desafio é 
formar sucessores de acordo com o que queremos para o 
futuro em relação a perpetuação de nossos bens e valores, 
inclusive materiais.

Este assunto ainda é um tabu no Brasil. Ainda é difícil 
conversar sobre o nosso fim ou o que irá acontecer 
depois de nossa falta em relação à transferência de nosso 
patrimônio para as mãos desses herdeiros, sucessores e 
outros. Mas vejamos pelo lado bom: devemos planejar 
a passagem do bastão de forma organizada, dando o 
conforto e o patrimônio (de qualquer valor) para aqueles 
que nos sobrevivem e que queremos tão bem.

Há décadas temos assessorado famílias, empresários 
ou qualquer pessoa que nos depositou a confiança 
em cuidar do seu patrimônio. Uns se planejam desde 
o início de sua vida profissional e financeira até 
outros que fazem isso quando se encontram perto da 
aposentadoria ou desacelerando seu ritmo de trabalho. 

Na maioria das vezes, uma das preocupações é, 
também, quanto ao pagamento de impostos, item 
relevante na proteção patrimonial e sucessão. Este 
processo de proteção patrimonial (por exemplo contra 
credores) e planejamento sucessório pode implicar em 
custos, como imposto sobre doação, registro de imóvel 
como bem de família ou montagem de uma holding 
familiar. 

São inúmeras as questões trazidas pelos interessados, 
algumas inusitadas e que listamos a título de exemplos:

É possível excluir da partilha joias recebidas 
durante a cerimônia religiosa de casamento 
como bens de uso pessoal?

As questões citadas podem ter desdobramentos simples 
ou complexos após uma análise da legislação aplicável, da 
manifestação das autoridades fiscais, dos precedentes na 
esfera administrativa e judicial e principalmente de nossa 
experiência no assunto. 

Por envolver família e situações específicas (doença, situação 
conjugal, problemas pessoais, valores morais, culturais etc.), 
qualquer planejamento não deve se restringir a aplicação 
de instrumentos de proteção e sucessão previstos na lei, 
de forma exclusivamente racional (e não emocional). Por 
exemplo, beneficiar um herdeiro que necessita mais cuidados 
em relação a outro, deixar parte dos bens para terceiros (não 
herdeiros) ou não fazer planejamento e aguardar o curso 
normal dos eventos, inclusive quanto ao pagamento de 
imposto.

Nos últimos anos notamos uma tendência crescente 
de demanda em nosso escritório quanto a procura por 
assessoria em planejamento sucessório. Cada vez mais, temas 
como doação em adiantamento da legítima, testamento 
e reorganização de patrimônio da família vêm sendo 
discutidos pelos nossos clientes. Coincidência ou não, 
com o advento da Covid-19 e sua trágica extensão até o 
momento, a preocupação das pessoas quanto a proteção 
patrimonial e sucessão foram se materializando através de 
consultas simples até a decisão de iniciar seu planejamento. 
A tendência para os próximos anos é que as pessoas tratem a 
proteção patrimonial, planejamento sucessório (e tributário) 
com mais profissionalismo; a pessoa física não é eterna, mas 
seus bens podem durar gerações.

Mais do que nunca valorizamos a nossa vida e 
dos entes queridos, com paz e serenidade para 
suportar as crises e ter muita saúde, inclusive 
financeira para aproveitá-la e preservá-la.   

“Mário Shingaki, also a qualified 
accountant, is highly experienced in 
corporate and individual tax planning, 
having previously worked as an 
auditor and tax planner for a bank.”

The Legal 500 2022
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O agronegócio rompe com a tradicional divisão 
econômica em três setores (primário, secundário 
e terciário) e forma um conjunto de atividades 
econômicas integradas que vai desde o fornecimento 
de insumos à produção, a industrialização, 
comercialização, logística, distribuição de alimentos, 
fibras e bioenergia ao consumidor final. As cadeias 
agroindustriais são formadas por verdadeiras redes 
contratuais que integram verticalmente essas 
atividades econômicas.

Desta forma, na estruturação das operações e 
contratos no agronegócio passa a ser necessário 
o olhar especializado, que enquadre a análise 
deste conjunto de atividades integradas, em uma 
verdadeira rede de negócios muito específicos e uma 
alocação de riscos muito própria. Estes negócios 
no meio rural, ainda, são permeados por políticas 
públicas que demandam análise e interpretação 
conjunta de regras de Direito Público e institutos 
de Direito Empresarial.

Nos últimos anos, principalmente em 2020, em que 
vivemos a pandemia do Covid-19, o setor mostrou-
se mais uma vez resiliente, crescendo em meio à 
crise e cumprindo sem percalços o abastecimento de 
alimentos e fornecimento de produtos nos mercados 
agroindustriais. Ainda, nos anos recentes foram 
confirmadas repetidas safras recordes e a liderança 
isolada na exportação de diversas commodities, 
contribuindo com saldo positivo superior a US$ 
100 bilhões na balança comercial brasileira. Isso 
reflete a evolução da renda real do setor, em que 
são consideradas as variações tanto de volume como 
de preço dos produtos nos mercados internacionais.

O fato de os produtores rurais precisarem equilibrar 
tantos pratos ao mesmo tempo evidencia a necessidade 
da adoção de ferramentas que os auxiliem a administrar 
bem todos mecanismos de produção, comercialização e 
financiamento. Para isso, são combinados profissionais 
técnicos que precisam conhecer os riscos administrativos, 
operacionais e jurídicos.

Nesse contexto, a atividade de produção rural está 
sendo cobrada pelo cumprimento dos indicadores ESG 
(environmental, social and governance). Sabemos que não 
haverá espaço no mercado àqueles que não saibam operar 
de maneira sustentável, este novo paradigma nos negócios 
no campo vai além do cumprimento das regras do Código 
Florestal ou adequado Cadastro Ambiental Rural (CAR). 

A adesão a esses mecanismos, portanto, abre espaço para 
maior investimento e crescimento mais equilibrado da 
atividade, sendo verdadeiros critérios obrigacionais. Cria-
se campo fértil para atração de capital e desenvolvimento 
econômico, com as Cotas de Reserva Ambiental (CRA), 
Pagamentos por Serviços Ambientais (PSA) ou Títulos 
Verdes.  Agora tudo isso dependerá da comunicação 
clara e precisa e postura adotada dos agentes da cadeia de 
produção e das instituições relacionadas. 

No caso da governança e relação com demais agentes, o 
crescimento robusto e tecnológico do agronegócio tem 
ressaltado relevante complexidade para as empresas que 
assim passam a depender de estruturas organizadas, contratos 
relacionais, formas associativas, parcerias comerciais e 
Joint Ventures. Ganham, portanto, melhores parâmetros 
de análise de riscos, controles, transparência e gestão – de 
grande relevância para os investidores que buscam mitigar 
contingências da atividade e, consequentemente, ter mais 
garantias do retorno esperado.

A oportunidade existente começou 
a ser notada e, segundo o índice 
Brasil Agro, houve aumento de 60% 
no último ano. Ampliar o acesso ao 
mercado de capitais, pelo uso de 
seus instrumentos voltados para as 
empresas, tanto de capital aberto, 
como as pequenas, médias e grandes, 
de capital fechado e dinamizar e 
promover a liquidez do mercado 
secundário de dívida privada aparece 
como uma condição essencial para o 
aumento das ofertas de recursos de 
longo prazo, essenciais à atividade. 

Vale dizer que os instrumentos de captação do 
mercado de capitais como oferta de ações, debêntures, 
securitização, já movimentam anualmente cifras 
superiores a centenas de bilhões de reais e têm um 
peso próximo de 15%, quando comparado com 
o nível de investimento na economia. O aumento 
da participação no mercado de capitais representa 
diversificação saudável dos sistemas de intermediação 
financeira que tem como resultado o aumento de sua 
eficiência operacional e econômica.

“Renato Buranello has topped Brazil’s agribusiness rankings for 
the last ten years, being a key player in this successful story.”

Chambers & Partners 2021

Para isso, temos desenvolvido mecanismos de grande 
importância e complexidade e ampliando a aplicação 
de investimentos já existentes. É o caso dos títulos de 
crédito do setor, como Cédula de Produto Rural (CPR) 
e Certificado de Recebíveis do Agronegócio (CRA), esse 
último, mecanismo de securitização. Além das complexas 
operações de recebíveis, imóveis ou participações que, 
agora, contam com fundo de investimento específico 
ao setor, o Fundo de Investimentos nas Cadeias 
Agroindustriais, o FIAGRO. Também, além das operações 
de dívida, há a consolidação de setores ou segmentos ainda 
menos formais como o de distribuição de insumos ou 
ainda na produção com a aquisição de terras, no âmbito da 
sucessão e planejamento patrimonial de grupos familiares.  

A melhor agricultura tropical do mundo, hoje, com 
alto grau de desenvolvimento tecnológico e maior 
governança nos estabelecimentos rurais confirmam novo 
paradigma de atuação e oportunidades de investimento 
no setor. Para a manutenção e crescimento da produção 
e produtividade, porém, serão necessários mais recursos 
e de longo prazo, através de players que disponham de 
expertise para compreensão dos desafios e das necessidades 
específicas. A modernização das cadeias agroindustriais 
estão cada vez mais com a “cara urbana”, mais formais, 
mais organizadas, com melhor governança, garantindo 
um lugar de destaque no novo mundo global, digitalizado 
e responsivo às boas práticas. 

Também, assim, as recentes alterações legislativas 
e de aplicação imediata no contexto de maior 
transparência e proteção de informações entre 
os agentes, a Lei Geral de Proteção de Dados 
(LGPD), que têm afetado a responsabilidade com a 
transferência de dados e a estrutura de operações em 
rede como ocorrem no agronegócio. 

Nos últimos anos nota-se que a expansão do setor 
não será mais financiada pelos mecanismos públicos 
ou subsidiados até então utilizados, assim, passa a ser 
necessária a abertura de nossas portas para o capital.

REDES DE NEGÓCIOS 
AGROINDUSTRIAIS
Por Renato Buranello
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ESG E FINANÇAS 
SUSTENTÁVEIS
Por Phillipe Käfer 

A união dos setores do Agronegócio e de Energia

Do que foi considerado discurso hippie preservacionista, 
a sustentabilidade e responsabilidade corporativa das 
empresas chegou ao mainstream do mercado financeiro 
e de capitais. O reconhecimento global de que não 
somente os países, mas também a iniciativa privada 
e a nação como um todo, possuem responsabilidades 
compartilhadas quanto ao desenvolvimento ambiental 
e social. Como evolução dos Princípios Orientadores 
sobre Empresas e Direitos Humanos, das Nações 
Unidas, e Responsabilidade Social das Empresas (CSR), 
o tão falado acrônimo ESG traz critérios objetivos a 
serem avaliados para empresas e projetos que cumpram 
efetivamente com tais obrigações.

Um dos principais fatores que aceleraram o processo 
de adesão a estes critérios foi a observância prática de 
que em investimentos de médio e longo prazo, as 
empresas que atendem tais práticas, apresentam melhor 
performance e valorização ao longo dos anos. Neste 
sentido, tem-se verificado constantes declarações de 
administradores e gestores de fundos de investimentos 
em alocar necessariamente parte dos recursos de fundos 
de investimento a empresas e projetos sustentáveis.

Nesta toada, nos meses de outubro de novembro de 
2021, Glasgow foi palco da Conferência das Nações 
Unidas sobre as Mudanças Climáticas (COP26). Com 
grande pressão da comunidade internacional sobre o 
tema, a iniciativa privada e chefes de governo e estado 
assumiram importantes compromissos relativos à redução 
de emissões de gases que afetam o aquecimento global. 

Fruto destas discussões observa-se a submissão pelo 
governo brasileiro, em 08 de dezembro de 2021, da 
atualização de sua Contribuição Nacional Determinada 
(NDC) ao Acordo de Paris. No texto, o Brasil reafirma 
seu compromisso de redução de gases de efeito estufa, 
tendo por base o ano de 2005, em 37% em 2025, e 
assume oficialmente o compromisso de reduzir em 
43% as emissões brasileiras até 2030. Indica ainda 
atingir a neutralidade de emissões em 2060.

Parte da solução é a aproximação dos setores do 
agronegócio e de energia, combinando, preservação 
ambiental, produção de baixa emissão de carbono e 
metano, estímulo ao mercado de biocombustíveis e 
de créditos de carbono. Neste sentido, destacamos os 
seguintes instrumentos: (i) Plano Setorial de Adaptação 
e Baixa Emissão de Carbono na Agropecuária – Plano 
ABC+; (ii) Política Nacional de Biocombustíveis - 
RenovaBio e (iii) Política Nacional de Pagamento por 
Serviços Ambientais. Estas políticas têm por objetivo 
criar mecanismos para a efetivação da redução de 
emissões de gases do efeito estufa e redução da pressão 
pelo desmatamento.

O Plano ABC+ cria e fomenta mecanismos 
para uma agricultura mais sustentável, mediante 
adoção de certas práticas (e.g. técnicas de plantio 
direto, utilização de biodigestores) para um 
melhor aproveitamento de recursos naturais, 
menor utilização de defensivos químicos, redução 
no desmatamento legal e ilegal, aumento da 
produtividade agrícola, entre outros. É esperado 
que o programa seja ainda mais estimulado em 
razão da adesão do país no Pacto Global de Metano, 
negociado na COP 26.

Por outro lado, a Política Nacional de Pagamento 
por Serviços Ambientais visa, de forma mais ampla, 
reconhece que áreas florestais têm uma função 
extremamente relevante na captura de gás carbônico 
e que isto pode gerar créditos a serem compensados. 
E a situação se mostra ainda mais relevante 
considerando que o país, por possuir mais de 60% 
de seu território em áreas preservadas, pode ser o 
protagonista para a emissão de créditos de carbono e 
polo de biodiversidade, sendo que a monetização das 
florestas em pé será bastante estimulada com base na 
regulamentação de um mercado global de carbono e 
os compromissos de alocação de recursos realizados 
na Declaração de Glasgow de Líderes para Florestas.

Em complemento ao acima, relevância deve ser 
dada ao RenovaBio, cujo objetivo é de expandir 
a produção de biocombustíveis no Brasil, baseada 
na previsibilidade, na sustentabilidade ambiental, 
econômica e social, e compatível com o crescimento 
do mercado. Esta política possibilitou a criação 
do mercado de carbono regulamentado ao qual 
as distribuidoras de combustíveis são obrigadas 
a compensar suas emissões mediante a compra de 
créditos de carbono, os CBIOS, estimulando, desta 
forma, as atividades que importam na captura de 
GEE, como àquelas objetivadas pelo Plano ABC+ e 
a manutenção das florestas. 

Os escritórios VBSO Advogados e Pineda 
e Krahn, como fruto de sua parceria 
multidisciplinar para atuação em assuntos 
relacionados à ESG, prepararam uma cartilha 
sobre o tema. O material tem o objetivo de 
descortinar novas possibilidades de negócios, 
auxiliar na implantação de projetos na área e 
a incorporação das métricas socioambientais 
nos processos de tomada de decisão.

Acesse aqui: 

Neste sentido, esta nova racionalidade 
econômica de monetização da preservação 
florestal e atividades de baixa emissão de 
GEE, bem como a obrigatoriedade de 
compensações por grandes emissores, podem 
mudar o racional tradicional, excluindo a falsa 
dicotomia desenvolvimento versus preservação e 
aproximando o produtor rural e as usinas de 
energia ao mercado de capitais e financeiro.
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RESOLUÇÃO DE
CONFLITOS EMPRESARIAIS

O  ano de 2021 foi de consolidação de uma nova 
forma de trabalhar e de uma nova tendência para a 
solução de controvérsias. Hoje, temos como normal 
aquilo que antes era desafio.

A última frase pode parecer clichê, mas não é nada 
menos que a realidade: a pandemia iniciada em 
março de 2020 alterou completamente o mundo 
corporativo e as instituições públicas e, como 
consequência, a rotina de todos os escritórios de 
advocacia. Este cenário de mudanças tão repentinas 
não tem precedentes na história recente.

O ramo de resolução de demandas contenciosas, 
talvez um dos mais tradicionais e tradicionalistas do 
Direito, sofreu alterações tão rápidas e significativas 
que poderiam ser consideradas impossíveis em um 
cenário pré-pandêmico. 

Hoje, as sessões de julgamento são quase que em 
sua totalidade virtuais, assim como os despachos e o 
contato com cartórios. A pressão para digitalização 
de processos nunca foi tão grande: o passado dos 
volumes e mais volumes de autos físicos fica cada 
vez mais distante. O trabalho híbrido, com a 
mistura do home-office com atuação presencial, é 
uma realidade plenamente consolidada.

Os meios de resolução de controvérsia extrajudiciais 
também foram amplamente afetados, destacando-se 
positivamente suas características de flexibilidade 
e adaptabilidade. Os protocolos físicos de petições 
e documentos em procedimentos arbitrais, por 
exemplo, tornaram-se raríssimos. Antes, gastava-
se toneladas de papel para o cumprimento de 
formalidades que, hoje, podem ser integralmente 
cumpridas no formato eletrônico (em prol do 
procedimento e do meio ambiente).

As câmaras de resolução de controvérsias investiram 
pesadamente em tecnologia, possibilitando que 
procedimentos de mediação e arbitragem tivessem 
seguimento pleno durante a pandemia. Audiências 
e encontros que antes eram presenciais passaram a 
ocorrer de forma completamente virtual, de forma 
organizada e produtiva. Os ganhos em celeridade e 
eficiência foram enormes.

O número de procedimentos de mediação, 
método plenamente consensual e célere, aumentou 
significativamente durante o ano de 2021. As 
partes se viram na obrigação de cooperar para 
resolver disputas de formas mais rápidas e baratas.

Por Maria Cristina Corrêa de Carvalho Junqueira 

Este caminho já estava sendo galgado: olhando para o 
passado, é possível afirmar que a popularização do uso 
de meios extrajudiciais de composição e a valorização 
de princípios processuais como a celeridade e a 
cooperação, amplamente impulsionadas pela pandemia, 
eram objetivos abertamente estimulados pelo Código 
de Processo Civil de 2015, que em março de 2021 
completou 5 anos de vigência.

Voltando os olhos ao futuro, busca-se o aperfeiçoamento da legislação processual e do trabalho dos operadores do 
Direito com vistas à Agenda 2030 da ONU, cujo Objetivo de Desenvolvimento Sustentável (ODS) nº 16  “Paz, 
Justiça e Instituições Eficazes”, trata justamente da promoção do Estado de Direito e do acesso à Justiça como 
forma de desenvolvimento e pacificação social. 

Voltando os olhos ao futuro, busca-se o aperfeiçoamento 
da legislação processual e do trabalho dos operadores do 
Direito com vistas à Agenda 2030 da ONU, cujo Objetivo 
de Desenvolvimento Sustentável (ODS) nº 16  “Paz, Justiça 
e Instituições Eficazes”, trata justamente da promoção 
do Estado de Direito e do acesso à Justiça como forma de 
desenvolvimento e pacificação social.

Nos adaptamos a este fluxo com muita dedicação e intensidade. 
Contribuir para soluções mais rápidas e eficientes, dentro e 
fora dos Tribunais, é o norte que o setor de Resolução de 
Conflitos Empresariais do VBSO segue todos os dias, nos 
mínimos detalhes de seu trabalho. Que venha um 2022 muito 
proveitoso para este caminho! 
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RECUPERAÇÃO
JUDICIAL E FALÊNCIA
Por José Afonso Leirião Filho 

A recessão econômica gerada pela pandemia e 
os reflexos no regime de insolvência empresarial 
apresentam dados contraintuitivos, visto que em 
2021, até outubro, foram requeridas 756 recuperações 
judiciais no país, número aproximadamente 30% 
inferior aos dados do ano anterior para o período. 
No caso das falências, 547 quebras foram decretadas 
para tal período, patamar similar ao do ano anterior 
e inferior às estatísticas pré-pandemia, dados que 
até o momento desafiam as previsões de enxurradas 
de processos falimentares como resposta à recessão 
econômica.

No setor do agronegócio, foco principal da atuação 
do VBSO no campo da insolvência e recuperação 
de crédito, o volume de recuperações judiciais foi 
baixo, em razão especialmente do bom momento 
econômico vivido pelo setor que, em 2020, 
representou 27% do PIB brasileiro  e em 2021 tem 
mantido índices importantes, como as consecutivas 
altas dos índices internacionais de cotação de  
commodities, a valorização de terras, dentre outros 
fatores que explicam o volume importante de 
renegociações e acordos celebrados ao longo do ano.

Na contramão do número de processos, a 
vigência da Lei nº 14.112/2020, que reformou 
a Lei de Falências, ocorrida em 23 de janeiro de 
2021, trouxe notória intensidade nas iniciativas 
diversas do escritório em sua atuação nessa área. 
Além do atendimento personalizado aos nossos 
clientes a respeito de importantes alterações – 
com destaque às novidades relativas à recuperação 
judicial do produtor rural, que contou inclusive 
com contribuição de nossos advogados em pautas 
legislativas do Ministério da Economia – nossos 
profissionais se dedicaram à produção de diversos 
artigos publicados em periódicos e em obras 
coletivas especializadas  e à participação em cursos 
e webinars.

Destaca-se, ainda, nossa atuação na coordenação 
de grupo de pesquisa do Núcleo de Estudos de 
Processos de Insolvência (NEPI) da PUC-SP, em 
que foram levantados e analisados de forma inédita 
dados sobre as recuperações judiciais de produtores 
rurais no Estado de São Paulo, para produção 
acadêmica e jurimétrica.

O desenvolvimento da expertise de nossos profissionais na 
área de insolvência também tem contribuído à prestação de 
assessoria recorrente a investidores, em sua maioria fundos 
de investimento, que almejam adquirir distressed assets de 
devedores em recuperação judicial, bem como na emissão de 
relatórios de auditoria processuais para fins de avaliação de 
riscos na aquisição de créditos inadimplidos.

Diante dos indicadores econômicos correntes e da entrada em 
ano de eleição, 2022 será novamente um ano de desafios na 
área de insolvência, em que serão mais amplamente testadas 
na jurisprudência as teses surgidas com a reforma da legislação 
falimentar, bem como a força de institutos renovados como a 
recuperação extrajudicial e o financiamento DIP e inseridos 
pela reforma, como os expedientes de mediação em processos 
de recuperação judicial. 

O breve panorama acima reflete o desenvolvimento de 
nossa área, que atualmente conta com mais de 80 processos 
concursais sob atuação, além da extensa carteira de cobranças 
individuais. Mais que isso, os desafios dos últimos anos 
demonstram a possibilidade que nossa equipe possui de se 
aprimorar e destacar nas temáticas inerentes à insolvência, 
em especial no âmbito do agronegócio, de modo que a área 
possui capacidades concretas de se desenvolver ainda mais. É 
justamente no que focaremos no ano por vir.
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COMITÊ DE 
SUSTENTABILIDADE
Por Mayara Kayuri Cabral Kato, líder do comitê em 2021 

Em caráter de exceção à política de isolamento 
social e tendo em vista o agravamento da situação 
dos bancos de sangue de São Paulo, o escritório se 
comprometeu a fazer o reembolso de gastos com 
o deslocamento até os locais de doação para todos 
os colaboradores. Além de divulgar os locais de 
doação e incentivar a participação de todos.

Doação de sangue

Combate à fome

Outubro Rosa

Por meio do engajamento do público interno, conseguimos realizar diversas campanhas e promover a 
doação de recursos, incentivar e promover a conscientização de temas importantes. 

Em continuidade às ações realizadas nos anos anteriores, o Comitê 
de Sustentabilidade seguiu na missão de expandir ainda mais sua 
atuação e continuar realizando ações frente à pandemia e aos desafios 
constantes de diversidade, igualdade de gênero e sustentabilidade. 
Veja algumas das nossas principais ações: 

A longa duração da pandemia fez com que as taxas 
de desemprego se elevassem no País, aumentando 
também a fome e a miséria. No ano de 2021, 
apoiamos as iniciativas #temgentecomfome e 
a ONG Banco de Alimentos, que trabalham 
na distribuição de alimentos a quem precisa. A 
cada R$ 1,00 doado pelos nossos colaboradores, 
o VBSO Advogados dobrou a contribuição. Em 
nossos eventos, também divulgamos as iniciativas 
para que mais pessoas pudessem doar e recebemos 
a ONG Banco de Alimentos para uma palestra para 
o público interno sobre combate ao desperdício 
de alimentos.

O câncer de mama é a primeira causa de morte por 
câncer em mulheres no Brasil, segundo o Instituto 
Nacional de Câncer do Ministério da Saúde. Focando 
na prevenção da doença, o VBSO Advogados 
divulgou internamente o trabalho de ONGs que 
atuam na causa, como a Unaccam, ONG Américas 
Amigas, Banco de Lenços e ONG Cabelegria, para 
que seus colaboradores pudessem contribuir com a 
causa por meio de doações de recursos, doação de 
cabelos ou adquirindo produtos de marcas parceiras 
às instituições. Além disso, convidamos mães e avós 
de colaboradoras do Escritório que pudessem contar 
um pouco da experiência vivida com a doença, por 
meio de um vídeo emocionante
divulgado em nossas redes sociais. 

Também em prol da conscientização, divulgamos 
internamente a Campanha Novembro Azul do 
Instituto Lado a Lado Pela Vida em parceria com a 
Sociedade Brasileira de Urologia, com a finalidade 
de alertar para a importância do diagnóstico precoce 
do câncer de próstata.

Novembro Azul

CAMPANHAS INTERNAS

O VBSO Advogados contribuiu com a compra 
de cestas básicas para as famílias das crianças 
integrantes do projeto desenvolvido pelo 
Instituto Somar. Além disso, arrecadamos, com a 
participação de nossos colaboradores, alimentos, 
roupas, brinquedos, livros e itens de higiene que 
foram doados para a Associação Beneficente 
Santa Fé, que desde 1993 acolhe e trata crianças, 
adolescentes e famílias em situação de risco 
social.

Fim de ano

O movimento em prol da igualdade de gênero criado pela 
ONU Mulheres tem o apoio oficial do VBSO Advogados 
desde 2017. Neste ano, incentivamos nossos colaboradores 
a também se unirem oficialmente ao movimento, por meio 
da inscrição no site desta campanha. 

Pedimos que enviassem uma foto com a #HeforShe 
ou #ElesporElas para inspirarmos ainda mais pessoas 
a se somarem ao movimento. Por meio do site, 
também encorajamos o acesso aos cursos sobre vieses 
inconscientes e igualdade de gênero.

No Dia Internacional da Mulher, homenageamos 
as mulheres que ocupam posições de liderança no 
VBSO com um post dedicado a elas nas redes sociais 
do escritório. A série de palestras organizada pelo 
escritório, por sua vez, denominada “Diálogos VBSO”, 
contou com a participação de mulheres que inspiram 
por suas trajetórias. Nossos bate-papos ao longo do 
ano, realizados ainda virtualmente, contaram com 
a presença da Luciana Buchmann Freire (Diretora 
Jurídica do Banco BMG), Fernanda Franco, diretora 

jurídica da Quasar Asset, Maria Cristina Junqueira 
(Sócia da área de Resolução de Conflitos Empresariais), 
Daniela Marcos Barone (Advogada sênior da área 
de Mercado de Capitais), Tatiana Fioratti (CEO 
& Head de Aceleração do Apoema Hub), Amanda 
Visentini Rodrigues (Sócia da área de Societário), 
Maria Cecília Vasconcellos (Gerente Jurídica do 
Carrefour Brasil) e Manoella Emerick (Gerente 
Jurídica e Gerente de Ética da ENGIE Soluções). 

HEFORSHE 

O VBSO Advogados se tornou parceiro da 
SOMAR em diversos projetos nos últimos anos. 
Nesta Campanha promovida pelo Escritório, a 
Somar, em parceria com a Adega Alentejana, 
ofereceu kits solidários com itens portugueses. 
Todo o valor das vendas foi destinado aos 
projetos da instituição. 

Venda de kits
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Adicionalmente, o VBSO possui uma Cartilha com 
diretrizes relativas à igualdade de gênero. O Comitê 
de Sustentabilidade atualizou a Cartilha neste ano 
com dados relativos às desigualdades estabelecidas 
no período de pandemia da Covid-19, informações 
sobre a adesão ao movimento global HeforShe, 
instruções para empresas aderirem aos WEPs – 
Women’s Empowerment Principles e com a descrição 
das ações já realizadas pelo Comitê neste sentido. 

Por fim, todo esse trabalho culminou na adesão, 
pelo VBSO Advogados, aos WEPs – Women’s 
Empowerment Principles (Princípios de 
Empoderamento Feminino), desenvolvidos pelo 
Pacto Global da ONU e pela ONU Mulheres e 
representam o compromisso de empresas do setor 
privado na diminuição da desigualdade de gênero 
por meio da observância 7 princípios principais: 

Estabelecer liderança 
corporativa de 

alto nível para a 
igualdade de gênero

Tratar todos os homens e 
mulheres de forma justa no 
trabalho - respeitar e apoiar 
os direitos humanos e a não 

discriminação

2

Garantir a saúde, a 
segurança e o bem-estar 
de todos os trabalhadores 

e as trabalhadoras

Promover a educação, 
a formação e o 

desenvolvimento 
profissional das mulheres

Implementar o 
desenvolvimento 

empresarial e as práticas 
da cadeia de suprimentos 

e de marketing que 
empoderem as mulheres

Promover a igualdade 
através de iniciativas e 

defesa comunitária

Mediar e publicar os 
progressos para alcançar a 

igualdade de gênero

3

4

5

6

71

Mediante aquisição de 2 toneladas de créditos 
de carbono da Save the Green, conseguimos 
neutralizar nossa pegada de carbono, bem como 
reforçar a adoção de medidas para reduzir o gasto 
de insumos e de recursos como água e energia, 
sensibilizar as equipes sobre a importância de seguir 
as recomendações de economia de recursos naturais 
e matérias-primas, adotar medidas que reduzam o 
gasto de insumos e de recursos como água e energia. 
Além disso, iniciamos uma pesquisa aprofundada 
para obtenção do selo de Companhia B. 

CARBONO NEUTRO 

Nossa atuação frente a demandas pro bono 
foi uma extensão do trabalho desenvolvido 
no anterior. Por meio da parceria do VBSO 
Advogados com a Sanfran Jr., assessoramos 
os alunos da Universidade de São Paulo na 
prestação de serviços da empresa júnior de 
forma gratuita, contribuindo para a formação 
dos futuros advogados. Além disso, seguimos 
associados e atendendo a rede TrustLaw, que 
liga oportunidades pro bono a escritórios de 
advocacia.

PRO BONO

Patrocinamos o 9 º Leilão Beneficente de Artes 
e Experiências que comemorou os 28 anos 
de atuação da Associação Beneficente Santa 
Fé, que desde 1993 acolhe e trata crianças, 
adolescentes e famílias em situação de risco 
social. O evento foi realizado nas noites de 25 
e 26 de outubro, no Auditório do Ibirapuera, e 
contou com a presença de nosso sócio-diretor 
Erik Oioli. Durante os dois dias, foram 320 
pessoas e uma receita de 1.7 milhão para os 
projetos da Associação.

SANTA FÉ 28 ANOS
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O Instituto VBSO nasce, no ano de 2021, como 
importante forma de ampliar o alcance das ações 
de responsabilidade social do VBSO Advogados, 
investindo na formação do seu maior ativo e 
potencial de mudança no mundo, as crianças e 
adolescentes. O Instituto acredita que é necessário 
transcender as barreiras educacionais tradicionais, 
através da promoção da educação qualificada e a 
criação de um ciclo virtuoso de desenvolvimento 
pessoal, que impactará as gerações futuras, ampliando 
a oportunidade de manterem vivos os seus sonhos 
através do próprio protagonismo. Os projetos do 
Instituto contam com o apoio de incentivadores da 
área da educação e organizações educacionais, que 
direcionam com maestria a atuação do Instituto 
aos projetos voltados ao desenvolvimento da justiça 
social e equidade.

O primeiro projeto do Instituto VBSO aconteceu ao 
lado da Parceiros da Educação. Por intermédio deles, 
adotamos a Escola Estadual Profª Neyde Apparecida 
Sollitto, localizada no Jardim das Palmas, em São 
Paulo. Serão quase 1.500 alunos impactados, desde os 
anos iniciais até o ensino médio, por meio de doação 
do Instituto VBSO para investimento na formação de 
professores em curso de informática e competências 
socioemocionais, ambos fundamentais neste momento 
de pandemia, apoio ao convênio com copiadora 
para impressão de materiais para as aulas, aquisição 
de materiais pedagógicos, apoio para mobilização 
e protagonismo do Grêmio Estudantil, compra de 
material adaptado para alunos de educação especial, 
adequação de laboratório de ciências e aquisição de 
banda larga, viabilizando o acesso à internet durante as 
aulas.

“Nossa Escola agradece o empenho do Instituto 
VBSO e de seus parceiros que colaboraram para 
a realização do evento Dia das Profissões, seja 
na idealização, organização, apoio ou como 
palestrante. Foi um momento muito especial aos 
alunos que puderam conhecer histórias inspiradoras 
e encontrar referências para sua trajetória.”

Adriana da Silva Norberto Bruno, diretora da E.E. 
Profª Neyde Apparecida Sollitto

Outro projeto do Instituto VBSO foi a reforma de uma 
das salas da SOMAR, OSC com atuação na cidade de São 
Paulo na região Sul da cidade no distrito de Jardim São 
Luiz na comunidade Jardim da Felicidade. Atualmente 
atende diretamente mais de 300 crianças, adolescentes e 
jovens de segunda a sábado e indiretamente mais de 1600 
pessoas, com o atendimento a famílias. A SOMAR tem 
como objetivo oferecer oportunidades para os moradores 
das comunidades e querendo que, por meio da cultura, 
possam atuar e modificar seu próprio território.

“Ter empresas e pessoas parceiras, que 
acreditam em nosso trabalho, é fundamental 
para dar continuidade em nossa missão e 
transformar o mundo em um lugar mais 
justo, melhor e solidário para todos. Por isso, 
queremos agradecer ao Instituto VSBO por 
estar conosco nessa caminhada e ter realizado 
algumas ações e contribuições financeiras que 
são de grande valia e importância para o 
desenvolvimento de nossas crianças, jovens e 
suas famílias. Juntos somos mais fortes.”

Andrés Quintanilla Luna, diretor da SOMAR

Por fim, em parceria com a SOMAR, realizamos 
um evento voltado à área de recursos humanos, 
dando dicas de como montar um currículo para 
buscar emprego, como se preparar e como se 
comportar em uma entrevista de emprego para 
jovens e adultos que fazem parte desta instituição. 
As palestras aconteceram no dia 26 de novembro, na 
sede da instituição, e foram destinadas a um público 
de aproximadamente 50 jovens e contaram com a 
participação de nossa equipe de RH e de voluntários 
do VBSO Advogados

Com o trabalho de colaboradores voluntários do 
VBSO Advogados, o Instituto VBSO realizou, 
em conjunto com a E.E. Profª Neyde Apparecida 
Sollitto, um evento chamado “Dia de Profissões”, 
realizado nos dias 22 e 29 de Outubro, que contou 
com a presença de aproximadamente 200 alunos do 
Ensino Médio e palestrantes voluntários de diferentes 
áreas. Os palestrantes apresentaram suas profissões e 
compartilharam suas histórias de sucesso como forma 
de inspirar os alunos a continuarem estudando em busca 
de melhores oportunidades. Entregamos a eles, ainda, 
um guia de faculdades com opções de bolsa de estudo 
em diferentes instituições de ensino. Com a doação de 
comidas e bebidas pela Panco e pela Danone Águas, o 
evento também forneceu bolinhos, salgadinhos e bebidas 
para os adolescentes convidados
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COMITÊ DE PESSOAS
por Ana Paula Modolo, coordenadora de RH 
e líder do Comitê de Pessoas em 2021 

Foco em Saúde Mental

Nossa área de recursos humanos, por mais 
um ano, seguiu dando assistência a todos os 
colaboradores à distância. Em 2021, a área focou 
nos cuidados com o bem-estar e a saúde mental de 
nossos colaboradores.

Ao longo do primeiro semestre realizamos diversas 
pesquisas para avaliar o bem-estar de nossos 
colaboradores, trabalho remoto, engajamento e 
estado positivo, afetivo e motivacional da equipe. 
Implementamos, ainda, uma pesquisa simples 
semanal em que as pessoas reportam como foi a 
semana para seus líderes diretos para que possam 
acompanhar e resolver questões de forma rápida.

Realizamos o Programa de Saúde Mental com 
a Consultoria Vittude, que começa com uma 
pesquisa sobre qualidade de vida e possíveis níveis 
de estresse, ansiedade e depressão para mapear o 
estado de saúde mental dos nossos colaboradores. 
Com o resultado em mãos, foram feitas conversas 
com todo o time sobre saúde mental e iniciamos o 
programa “Masterclass Cuidando de Quem Cuida”, 
destinada especialmente aos nossos líderes. O 
objetivo principal foi capacitar a gestão de pessoas 
para o acolhimento de colaboradores e melhor 
manejo da saúde mental dentro do ambiente 
corporativo, partindo do autocuidado. Abordamos 
temas como empatia, escuta ativa e comunicação 
não violenta. 
 

Nossos cursos internos seguiram no formato 100% 
online por meio de nossa plataforma de ensino à 
distância. Em 2021, tivemos Cursos de Capacitação 
em Contabilidade, Auditoria Legal, Padronização 
de Documentos e SLA. Além de disponibilizarmos 
gratuitamente os cursos da Expertise VBSO para 
nossos colaboradores.

Universidade Corporativa

Em 2021, atualizamos nossas provas para candidatos 
a vagas de estágio e advogado júnior com temas 
mais atuais e importantes para nossa sociedade. Mas, 
principalmente, reformulamos a experiência de ingresso 
para os novos integrantes do VBSO Advogados. 

Onboarding 

Pensando no acolhimento dos 
profissionais que começam a fazer 
parte do escritório já em home office, 
produzimos um kit onboarding e fizemos 
uma reestruturação do formato dos 
primeiros dias de trabalho no escritório 
para que possam entender nossa cultura 
e adequar-se da melhor forma.

Nosso comitê de Pessoas organizou, por mais um 
ano, a Semana+, uma parceria entre Sanfran Jr., 
empresa júnior da Faculdade de Direito da USP, e 
o VBSO Advogados. O projeto tem o objetivo de 
compartilhar nosso conhecimento com os alunos 
da Universidade de São Paulo, aumentando a 
integração com o escritório. Nossos profissionais 
apresentaram cases das diversas áreas de atuação 
do escritório. Além de conduzirem um bate-
papo sobre carreiras com nossa coordenadora de 
RH e advogados. Investir no desenvolvimento 
de pessoas faz parte de nossa cultura e do DNA 
VBSO. O projeto já está no segundo ano, ainda 
que tenha sido feito 100% online, e será replicado 
em 2022 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.

Em abril de 2021, recebemos Rodrigo Zago, 
Officer do Agronegócio no Itaú BBA na parte 
de grandes empresas, para uma bate-papo com 
nossos colaboradores. Zago tem longa atuação 
no mercado financeiro na área comercial, de 
operações estruturadas e jurídica comercial e 
compartilhou sua experiência profissional e sua 
história de vida repleta de desafios. 

Diálogos VBSO 

Nosso sócio diretor, Erik Oioli, 
participou de um bate-papo 
organizado pela SanFran Jr., a 
empresa júnior da Faculdade de 
Direito do Largo São Francisco, 
para falar com estudantes sobre o 
Futuro do Direito. Os membros 
da empresa júnior são convidados 
para participar de treinamentos e 
palestras realizados no escritório 
como parte da parceria das 
instituições na prestação de 
consultoria jurídica pro bono para 
o Terceiro Setor.

O Futuro do Direito
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COMITÊ DE 
INOVAÇÃO
Por Amanda Belo, líder do comitê em 2021 

Estar atento às mudanças do mercado e da sociedade 
e inovar constantemente são aspectos fundamentais 
para o sucesso e para a continuidade das empresas. 
No VBSO Advogados, temos o desejo por sempre 
buscar alternativas que facilitem nosso dia a dia e 
de nossos clientes. Aqui, nosso Comitê de Inovação 
é responsável por trazer sugestões e implementar 
projetos alinhados com o futuro que esperamos para 
o escritório.

Inovar nem sempre precisa ser algo 
revolucionário. Por vezes, mudanças simples 
trazem grandes benefícios. Em 2021, o Comitê 
de Inovação implementou uma nova ferramenta 
de comunicação entre os colaboradores, que 
seguiram em home office, como parte do programa 
de saúde mental do escritório. O Teams passou a 
ser usado internamente para assuntos profissionais 
em substituição ao uso do WhatsApp, como 
forma de reforçar a separação entre a vida pessoal 
e profissional dos colaboradores.

Avaliamos o mercado e diferentes fornecedores e 
fechamos a contratação da plataforma HighQ, a ser 
implementada em janeiro de 2022. A plataforma da 
Thomson Heuters apoia escritórios e departamentos 
jurídicos no gerenciamento de processos. A 
ferramenta atende mais de 53% dos 100 melhores 
escritórios de advocacia do mundo e conta com 
ferramentas como (i) extranets e portais dos clientes; 
(ii) gestão de transações (M&A); (iii) gestão de 
operações e expedientes; (iv) gestão de operações e 
expedientes; e (v) automação de minutas.

Reavaliamos o formato de nossos materiais 
promocionais, como folders, apresentações 
institucionais e proposta de honorários e formatamos 
novos modelos que facilitem o dia a dia dos nossos 
advogados no envio de propostas e na prospecção de 
clientes.

IMPLEMENTAÇÃO DO 
USO DO TEAMS
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CONTRATAÇÃO DA 
PLATAFORMA HIGHQ

ATUALIZAÇÃO DE 
MATERIAIS PROMOCIONAIS

O Comitê de Inovação do VBSO Advogados 
estruturou duas iniciativas importantes e que 
colocam o VBSO no centro e enfoque das 
novas tecnologias: o VBSO Labs e o Apoema 
Hub.

O VBSO Labs está sendo estruturado para ser, 
em 2022, o núcleo no escritório de fomento 
à inovação, incorporando o próprio Comitê. 
Este núcleo estará voltado para promoção 
interna e externa da cultura de inovação, 
além de ser o braço no VBSO responsável 
pela coordenação de atendimento jurídico às 
startups. 

Em Agosto de 2021, nasceu também o Apoema 
Hub, empresa incubada pelo VBSO e dedicada 
a promover a aproximação de capital intelectual 
especializado à projetos startup. Apesar de não 
estar limitado a um segmento específico, o 
Apoema já tem sido constantemente procurado 
por fintechs, agtechs e healthtechs na busca por 
soluções maduras, porém sem recursos para 
acessá-las, dentre elas jurídicas, modelagem de 
negócios e financeira, teses de investimento, 
soluções digitais e disponibilização de C-levels no 
modelo “as a service”. 

A entrega do Apoema tem se mostrado valiosa 
para as startups, para que elas possam ganhar 
velocidade e alçar voos maiores, tanto do ponto 
de vista de aproximação de capital ou parceiros 
de negócios, quanto de serviços que podem ser 
aportados por profissionais de excelência em um 
networking construído ao longo dos 12 anos do 
escritório. 

O Hub do Apoema já conta com diversos parceiros 
de serviços, dentre eles profissionais de mercado e 
gestores de fundos de venture capital, se mostrando 
para os parceiros de capital um importante aliado 
ao “smart money”.

O VBSO Advogados e o VBSO Labs entram 
neste projeto como parceiros de valor. Em 2022, 
a plataforma de ensino VBSO Expertise passará a 
ser mais uma ferramenta do Hub, promovendo 
conteúdo de valor para suas startups e parceiros.

Saiba mais, acessando o site: 
www.apoemahub.com.br

“O VBSO entra neste projeto como um dos 
parceiros de valor e disponíveis no Hub. 
Nosso objetivo é promover negócios, traçando 
conexões inteligentes e direcionadas, aportando 
inclusive capacidade em nossas startups, através 
de capital intelectual especializado, fazendo 
inserções cirúrgicas naquilo que é necessário 
para atingirem melhores resultados.”

Tatiana Fioratti, sócia do VBSO e co-
founder e CEO do Apoema Hub
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WEBINARS
Em 2021, seguimos com nossos eventos no formato 100% online. Realizamos webinars gratuitos de temas 
relevantes ao longo do ano com nossos especialistas e convidados. Veja alguns dos temas tratados:

A Lei nº 14.112/2020, responsável por ampla reforma 
na Lei de Falências, introduz uma série de novidades 
no sistema de insolvência brasileiro.

Negócios Sustentáveis

CONTEÚDO GRATUITO
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. A começar pelo investimento 
permanente e consistente em pessoas, principalmente na formação e desenvolvimento de nossos profissionais. 

Como parte disso, incentivamos que nossos advogados estejam sempre em constante atualização, não apenas 
estudando, mas também compartilhando conhecimento.

Com o sócio Erik Oioli e Samanta Pineda, sócia do 
escritório Pineda e Krahn, especializado em Direito 
Ambiental. Serão tratados os temas: ESG, Política Nacional 
de Pagamento por Serviços Ambientais e Títulos Verdes.

Após a conclusão do trâmite legislativo do seu marco 
legal, o mercado começa a colocar de pé as primeiras 
operações deste fundo que poderá revolucionar a 
relação campo e mercado de capitais.

Entenda como as companhias e os agentes de mercado 
devem se organizar para a realização das assembleis gerais 
ordinárias de 2021 e demais assembleias de acionistas e 
titulares de valores mobiliários, com enfoque especial para os 
aspectos práticos envolvidos nas assembleias digitais.

Oportunidades e Impactos da Reforma da Lei de Falências

FIAGRO – Fundos de Investimento no Agronegócio Assembleias Digitais na Prática

O conjunto de mudanças propostas altera de modo 
substancial os pressupostos de funcionamento do 
mercado de capitais brasileiro e terá grande influência 
sobre o seu futuro.

Em 2021, o Brasil caminhou para alcançar produção 
recorde de grãos. Com o patrocínio da Marsh, o evento teve 
especialistas comentando os desafios, riscos e oportunidades 
deste setor tão importante para o Agronegócio.

Debate sobre o projeto de reforma tributária do 
governo federal com profissionais da Singulare e do 
VBSO Advogados que avaliarão os principais aspectos 
do projeto.

Empresas e Mudanças Climáticas, PSA - Pagamentos por 
Serviços Ambientais, Títulos ESG - Espécies e Particularidades, 
FIAgro como Veículos para Investimentos Sustentáveis, Visão 
Internacional e Oportunidades de Investimento ESG.

Reforma Tributária do Governo Federal ESG

Reformulação das Regras de Ofertas de Valores 
Mobiliários Sustentáveis

Logística da Cadeia Agroindustrial de Grãos: 
riscos e oportunidades

A Nota Comercial ganha autonomia em relação à nota 
promissória, tornando-se título de crédito sujeito a 
regramento expresso e específico. 

Encontros mensais temáticos, 100% pragmáticos e 
gratuitos, com o objetivo de detalhar tratamento contábil 
e repercussão tributária.

Alterações da Nota Comercial - Lei 14.195 IFRS e tributação corporativa na prática

Os webinars promovidos pelo 
VBSO estão disponíveis no canal 
do escritório no Youtube: 
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PODCAST VBSO DESCOMPLICA

Descomplicando o ESG

Descomplicando Ativos Florestais

Descomplicando o FIAGRO

Descomplicando a Reforma Tributária – Imposto de Renda

Descomplicando Fundos de Investimentos Estruturados

Descomplicando a Modelagem Financeira de Concessões

Descomplicando o aumento do IOF

O VBSO Advogados criou o podcast VBSO Descomplica para abordar temas 
jurídicos de uma forma prática e objetiva. Cada episódio será um espaço de 
debate sobre questões que podem afetar a sua vida ou sua empresa.

Descomplicando a Combinação de Negócios – Enfoque Contábil

O VBSO Advogados desenvolveu um portal gratuito de 
conteúdo jurídico-tributário exclusivamente relacionado 
a questões oriundas das normas internacionais de 
contabilidade (international financial reporting standards – 
IFRS).

Para permitir compreensão prática e multidisciplinar dos 
temas tributários cuidadosamente selecionados, ainda 
que seja o primeiro contato do usuário com a matéria, o 
ciclo completo de conteúdo envolve: workshop mensal 
ao vivo, material didático de apoio, curadoria de soluções 
de consulta e precedentes administrativos e judiciais e 
podcasts com convidados especiais.

TRIBUTAÇÃO E CONTABILIDADE 

Veja o vídeo de lançamento 
do projeto disponível no Youtube. 

Conheça o site: 
www.tributacaoecontabilidade.com.br 

Além disso, periodicamente, serão disponibilizados 
publicações e materiais de apresentação elaborados 
pelos membros do escritório sobre temas ligados 
à tributação e contabilidade societária, e vídeos-
pílula de conteúdo direcionado e aplicado a temas 
gerais do cotidiano.
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A  Expertise VBSO nasceu do desejo dos sócios 
de investir em um projeto que nos permitisse dividir 
nossa vivência acadêmica e nosso conhecimento 
prático das áreas em que atuamos. O projeto é 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 desejem 
desenvolver habilidades técnicas que envolvam 
ferramentas jurídicas. Utilizamos uma metodologia 
prática envolvendo três eixos para que nossos alunos 
saiam aptos a atuarem com segurança em situações do 
mundo corporativo:

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.

Leituras
preparatórias

Apresentações
expositivas

Estudos
de caso
combinados a
atividades

dinâmicas

Tributação do Mercado

O curso, realizado nos meses de março e abril de 2021, se 
propôs a capacitar profissionais na tributação das principais 
modalidades de aplicações financeira e no mercado de 
capitais no País e no Exterior, seus efeitos fiscais para 
investidores pessoas físicas, pessoas jurídicas tributadas pelo 
Simples Nacional, Lucro Presumido, Lucro Real, Entidades 
Isentas e Imunes, Instituições financeiras e equiparadas, 
bem como para a carteira de Fundos de Investimentos. Foi 
abordado o regime especial de tributação para investidores 
estrangeiros e estruturas offshore detidas por investidores 
domiciliados no Brasil e outros.

Fundos de Investimentos Estruturados
O curso, realizado nos meses de setembro e 
outubro, transmitiu os conceitos relativos aos 
Fundos de Investimento Estruturados de modo a 
permitir, ao seu final, que o aluno esteja preparado 
para realizar a estruturação de arranjos negociais 
sofisticados e complexos envolvendo estes veículos 
de investimento.

Para tanto, foram abordados desde os conceitos básicos 
relativos aos fundos de investimento e à atividade de 
administração de recursos de terceiros, até aspectos 
mais complexos do ponto de vista regulatório e fiscal, 
em contexto multidisciplinar e prático, municiando 
o aluno das ferramentas necessárias para tomada de 
decisão efetiva em situações concretas.

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

Financeiro e de Capitais no 
Brasil e Exterior
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(11) 3043-4999
www.vbso.com.br
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