«Não ter limites para o máximo,
sem perder a delicadeza e a suavidade
para as pequenas coisas.»

vazdealmeida.com
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Autoridade legal com elegância, desde 2001.
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Se concentrar
no que realmente importa

CONTATO

Uma abordagem não convencional a
serviço da liderança.

Somos um escritório independente,
dedicado ao suporte legal às
companhias estrangeiras no Brasil e às
empresas brasileiras instaladas no país e
no exterior.
Nosso propósito é desobstruir as
barreiras que comprometem o tempo e
a energia dos executivos, liberando-os
para se concentrarem no trabalho que
realmente importa: superar as
expectativas de seus acionistas.
Não somos apenas advogados. Somos
consultores de negócios e estrategistas.

Inovamos.
De novo

Reputação e
credibilidade

Ética e
Compliance

Olhando para o futuro
desde 2001.

A opinião que
realmente importa.

Ou você tem integridade
ou você não tem nada.

Acreditamos que é possível inovar sem
comprometer a integridade de nossos
princípios e sem renunciar ao legado
que nos trouxe até aqui.

Somos reconhecidos pela comunidade,
ex-membros e até mesmo por nossos
concorrentes, como uma Marca de
excelente reputação e credibilidade.

Por isso, abrimos todas as portas e
janelas, e deixamos que todas as
correntes ajam sobre nós. Mas
permanecemos firmes sobre os nossos
próprios pés.

Também somos reconhecidos por
nossos clientes pela inteligência com a
qual abordamos as oportunidades que
identificamos para os seus negócios e
como podemos guiá-los nessa direção.

Nos orgulhamos do cuidado com que
lidamos com cada aspecto ético das
relações de trabalho, para que o nosso
time não ultrapasse, absolutamente,
uma fronteira sem volta. Por isso,
definimos um alto padrão de exigências
internas para que os negócios sejam
fechados somente em razão das
vantagens de seus próprios termos.

Os novos mercados não são mais frutos
de longas transformações. Sublimam
instantaneamente, surgem de qualquer
lugar, de modo imprevisível e
inimaginável.
Por isso, editamos o nosso DNA para
tornar a inovação um componente
estrutural da nossa cultura.

Corporativo

Inovação,
Direito Digital,
Cibersegurança e
Propriedade Intelectual

Tributário

Relações do
Setor Automotivo

Prevenção e
Resolução de Conflitos

Relações de Trabalho,
Mobilidade Global e
Gestão de Pessoas

Infraestrutura,
Direito Imobiliário e
Construção Civil

Direito Administrativo,
Direito Público e
Relações Governamentais

O nosso Corporativo é altamente
qualificado e experimentado em
planejamentos societários; M&A,
incorporações, transformações e cisões;
constituição de empresas, subsidiárias
ou não, fora do Brasil; desenvolvimento
de políticas de Compliance societário;
estruturação de operações financeiras;
viabilização de operações junto ao
CADE; suporte legal às operações
disciplinadas pelo Banco Central, CVM,
COAF e outras instituições reguladoras;
Wealth Management, etc.

CORPORATIVO
Contratos
Constituições e
reestruturações societárias

Fusões e aquisições (M&A)
IPO, Follow-on e OPA
ESG
Venda e compra de empresas
Defesa contra aquisições hostis
Atas, estatutos, contratos sociais, MoUs
Acordos de acionistas
Alienação de controle
Transferência de participações
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Project Finance
Trade Finance
Acquisition Finance
Investimentos estrangeiros
Investimentos no exterior
Transações e disputas internacionais
Alocação de advogados
Gerente jurídico Turn-Key
Operações comerciais internacionais
Cadeias globais de suprimentos
Indústria, distribuição e varejo
Antitrust Compliance

Visual Law
Legal Design

Consulte o seu advogado.
+ em vazdealmeida.com
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Prevenção e
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Gestão de Pessoas

Infraestrutura,
Direito Imobiliário e
Construção Civil

Modelos de governança corporativa em
TI e aspectos legais da cibersegurança;
Big Data, AI e IoT; Blockchain e Smart
Contracts; mineração e modelos de
investimento em criptomoedas;
contratos de desenvolvimento,
licenciamento e distribuição de
Softwares e aplicativos Mobile; Cloud
Computing; transferência de tecnologia
digital; aspectos legais do
compartilhamento de tecnologias entre
matrizes e filiais; estruturação de
Fintechs e bancos digitais.

Há 12 minutos da Universidade de
Campinas (UNICAMP) e há 15 minutos
do Centro Nacional de Pesquisa em
Energia e Materiais (CNPEM), somos
privilegiados pela proximidade com a
maior concentração de polos de alta
tecnologia dedicados à pesquisa e
desenvolvimento (R&D/RTD) da América
Latina, uma das razões pelas quais
adquirimos nossa experiência e
qualificação para a proteção dos
portfolios internacionais dos nossos
clientes, em todas as áreas da PI.

DIGITAL

PROPRIEDADE INTELECTUAL

Lei Geral de Proteção de Dados
General Data Protection Regulation

Registro e gestão de ativos em PI
Brand Protection

Aspectos legais da Cibersegurança

Legalidade das estratégias de marketing

Cloud Computing
Software Engineering e Mobile APPs
Sistemas de Informação

Segredos comerciais
Desenhos industriais
Domínios na web

Block Chain e Criptoativos
Smart Contracts

Engenharia de alimentos
Indicações geográficas
Denominações de origem

Techs e Emerging Companies
Gaming
e-Commerce e Marketplaces
Entretenimento em mídias digitais
Redes Sociais

Químicos e insumos agropecuários
Materiais e nanomateriais

Contratação de influenciadores digitais
Plataformas de Streaming
Entretenimento em mídias digitais
Responsabilidade Civil
Crimes Cibernéticos
Bring Your Own Device (BYOD)
Políticas de Segurança

Direito Administrativo,
Direito Público e
Relações Governamentais

Cultivares, farmacêuticos e
biotecnológicos
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Relações do
Setor Automotivo

Prevenção e
Resolução de Conflitos

Nossa missão é reduzir os custos
tributários dos nossos clientes por meio
da identificação de oportunidades
tributárias legítimas, abordando de
maneira personalíssima e particularizada
cada cliente ― sem a projeção de
soluções prontas.

CONTENCIOSO TRIBUTÁRIO
Elaboração de impugnações no âmbito
administrativo sobre autos de infração,
em face de compensações fiscais não
homologadas

Defesas e medidas cautelares
Redução de carga tributária e
ressarcimento de tributos pagos a
maior, por meio de medidas judiciais
Elaboração de mandados de segurança
para coibir atos abusivos e ilegais
praticados pelas autoridades
fazendárias

Assessoria legal em
fiscalizações e auditorias
Limitação de responsabilidade tributária
de sócios e administradores

Relações de Trabalho,
Mobilidade Global e
Gestão de Pessoas

Infraestrutura,
Direito Imobiliário e
Construção Civil

Compliance tributário
Planejamento tributário nacional e
internacional

Estruturação de investimentos
estrangeiros
Assessoria em planejamentos societários
Assessoria sobre remessas e
recebimentos do exterior
Consultoria em operações de Cross
Border, tratados multilaterais e
interação com escritórios
estrangeiros
Projetos de
infraestrutura

Leading Cases
Precedentes aplicáveis
Desenvolvimento de teses tributárias
Gestão sobre certidões
de regularidade fiscal
Crimes tributários

Direito Administrativo,
Direito Público e
Relações Governamentais

CONSULTORIA E PLANEJAMENTO
ESTRATÉGICO TRIBUTÁRIO

Estruturação de planos de erradicação
ou mitigação de passivos
Due Diligence em operações de M&A
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Relações do
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Prevenção e
Resolução de Conflitos

Nosso escritório é reconhecido por
nossos clientes e por publicações
especializadas como uma referência na
assessoria legal aos players do Setor
Automotivo e de Autopartes, um setor
de expressiva relevância econômica,
com uma extensa cadeia de
suprimentos.

RELAÇÕES DO SETOR AUTOMOTIVO
Contratos
Variações de preço / Cost Breakdown
Análise de riscos
Relacionamento com matrizes
Comunicação estratégica
Interlocução entre os tiers
Resolução de conflitos
Product Liability
Recall automotivo
Gestão de crises
Elaboração de notificações
Estratégias estruturadas
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Documentação, negociação e resolução
de Claims
Consultoria tributária especializada
Suporte legal a negócios

Relações de Trabalho,
Mobilidade Global e
Gestão de Pessoas

Infraestrutura,
Direito Imobiliário e
Construção Civil

Segredos industriais
Inteligência industrial
Transferência de tecnologia
Downsizing
Lay Off
Suporte legal à investigações
Ética corporativa

Direito Administrativo,
Direito Público e
Relações Governamentais
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Propriedade Intelectual
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Relações do
Setor Automotivo

Buscamos ao máximo adotar as
soluções e os meios alternativos para a
resolução dos conflitos de maneira
inteligente, ágil e menos onerosa
possível para os nossos clientes,
priorizando as negociações às vias
judiciais. Mas quando não é possível
fazê-lo, contamos com um time
especializado e altamente qualificado
para agir sob pressão e com rapidez,
como uma «linha ofensiva».

PREVENÇÃO E
RESOLUÇÃO DE CONFLITOS
Meios alternativos de
resolução de conflitos
Análise de provas e de riscos dos litígios
Estratégias processuais
Petições, defesas, despachos e
sustentações orais
Disputas comerciais e corporativas
Dissolução conflituosa de sociedades
Recuperação judicial
Bet-the-Company Litigation
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Penal empresarial
Prevenção e
Resolução de Conflitos

Relações de Trabalho,
Mobilidade Global e
Gestão de Pessoas

Infraestrutura,
Direito Imobiliário e
Construção Civil

Direito Administrativo,
Direito Público e
Relações Governamentais

Responsabilidade Civil
Opiniões legais e pareceres sobre
validade dos negócios jurídicos
Litígios a respeito de contratos
Posse, propriedade e condomínio de
bens e de direitos
Conflitos sobre
gestão patrimonial

Visual Law

Controvérsias sobre
planejamentos sucessórios

Consulte o seu advogado.
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Inovação,
Direito Digital,
Cibersegurança e
Propriedade Intelectual

Tributário

Relações do
Setor Automotivo

Prevenção e
Resolução de Conflitos

Relações de Trabalho,
Mobilidade Global e
Gestão de Pessoas

Nossa frente especializada em relações
de trabalho assessora conselhos de
administração e diretores de empresas a
lidar com a mudança contínua,
liderando negociações intersindicais e
acordos coletivos; criando políticas e
facilitando workshops sobre inclusão,
respeito à diversidade, respeito aos
Direitos Humanos e relações com a
comunidade.

RELAÇÕES DE TRABALHO
Novas tecnologias,
mercados e profissões
Offer Letters
Regimes especiais de trabalho
Assessoria em recrutamento, seleção e
integração
Protocolos de
Offboarding e
Downsizing
Gestão de crises
Planos de sucessão
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Regulamentos internos,
códigos de ética, códigos de conduta e
políticas de Gestão de Pessoas
Pacotes de benefícios, vantagens e
previdência complementar,
remuneração variável, bônus, comissões
e participação em resultados
Remuneração de executivos

Infraestrutura,
Direito Imobiliário e
Construção Civil

Ações afirmativas
sobre Direitos Humanos
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Direito Administrativo,
Direito Público e
Relações Governamentais

Teletrabalho, Home Office e
Anywhere Office
Mobilidade Global

Consulte o seu advogado.
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Project Finance; negociação e
elaboração de contratos de engenharia
e arquitetura, contratos de fornecimento
e subcontratos; Turn-Key e Built to Suit;
Engineering, Procurement &
Construction Contracts (EPCs) e
Engineering, Procurement, &
Construction Management (EPCMs);
participação em licitações públicas e
Parcerias Público-Privadas (PPP);
assessoramento na aquisição de ativos
imobiliários urbanos e rurais; e
transações de Sale and Leaseback.

IMOBILIÁRIO E CONTRUÇÃO CIVIL

INFRAESTRUTURA

Contratos de venda e compra

Project Finance, derivativos, fundos de
investimentos, securitizações de
recebíveis, emissões de títulos e outros
valores mobiliários

Locação, permuta, doação
Servidão e arrendamento
Usufruto
Direito real de superfície
Aquisições por meio de
operações societárias
Assessoria de incorporadoras,
loteadoras e construtoras
Fundos de investimento imobiliário e
fundos de investimento em
participações
Urbanizações e loteamentos
Condomínios residenciais

Estruturação de garantias e
contragarantias para concessão de
financiamento por meio de agências de
crédito, bancos de desenvolvimento e
instituições financeiras locais e
estrangeiras
Licitações públicas
Contratos administrativos
Parcerias Público-Privadas
Energia, mineração, óleo e gás,
saneamento
Greenfield / Brownfield

Plantas industriais
Condomínios industriais

Infraestrutura,
Imobiliário e
Construção Civil

Polos de alta tecnologia
Smart Campus
Smart Cities
Portos digitais
Hubs tecnológicos

Direito Administrativo,
Direito Público e
Relações Governamentais

Centros logísticos
Hospitais
Parques temáticos
Shopping Centers
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Tributário
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Prevenção e
Resolução de Conflitos

Relações de Trabalho,
Mobilidade Global e
Gestão de Pessoas

Ampla experiência em licitações,
concessões, permissões, licenças e
contratos administrativos; suporte às
operações de fiscalização;
representação em processos
administrativos (CGU, COAF, TCU, AGU
e Ministérios); procedimentos
relacionados às agências reguladoras;
representação nos tribunais de contas
da União e dos Estados; assessoria em
procedimentos de consulta prévia e de
anulação de atos administrativos;
assessoria em processos de
desapropriação, tombamento, servidão,
desapropriação indireta e outras
intervenções do Estado na propriedade
privada; ações de controle de
constitucionalidade; representação em
audiências públicas e procedimentos de
responsabilidade civil do Estado por
danos ao patrimônio privado.

DIREITO ADMINISTRATIVO
Processos administrativos:
COAF, CGU, AGU
Interação com agências reguladoras:
ANPD, ANS, ANEEL, ANA, ANTT, ANAC,
ANM
Tribunais de Contas
Assessoria legal de empresas privadas
em suas relações com as empresas
estatais
Representação de clientes em ações de
controle de constitucionalidade
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Assessoria em todas as etapas dos
procedimentos licitatórios e contratos
administrativos
Demandas de reequilíbrio econômicofinanceiro dos contratos administrativos
de concessões
Assessoria jurídica em pedidos de
permissão e licenças administrativas

Infraestrutura,
Direito Imobiliário e
Construção Civil

Processos de privatização
Participação em audiências e
consultas públicas

Direito Administrativo,
Direito Público e
Relações Governamentais
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Abordagem
Estratégica
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O custo financeiro
da negligência.

MERCADOS
COMUNIDADE

Escuta

CONTATO

Das mais simples às mais complexas
operações, nos desafiamos à escuta
atenciosa de cada cliente e, quando
necessário, também à escuta de seus
colaboradores, da retaguarda à linha de
frente, a fim de mapear os riscos
contingentes e as melhores
oportunidades.

Isso inclui entender o posicionamento
dos nossos clientes no mercado, a
correlação de forças na cadeia em que
atuam e o quadro de seus fornecedores,
clientes e instituições reguladoras.

Comunicação de Valor
Em resposta, nossa banca tem o dever
de apontar ― sem dar voltas ― o custo
financeiro da negligência e o seu
impacto sobre a integridade legal e
econômica das Marcas. E sempre com
respostas objetivas, análises críticas e
recomendações sinceras, livres do
empolamento da linguagem jurídica
evasiva.

Indústrias
e Setores
Olhando para o futuro
desde 2001.

Agronegócio e Agrotechs
Automotivo e Autopartes
Bancário, Financeiro e Cambial
Biotecnologia e Biossegurança
Comércio Internacional e Direito
Compliance Risk Assessment
Controladoria Jurídica
Crimes Corporativos
Criptoativos
Emerging Companies

Energias Renováveis
Engenharia e Construção
Entretenimento e Lazer
Esportes de Alto Rendimento
Facilities
Fintechs
Fundos de Investimento
Indústria de Base
Indústria de Bens e Serviços
Infraestrutura
Life Sciences e Healthcare
Logística e Transporte
Mercado de Luxo
Mídia, Marketing e Publicidade
Mineração
Negócios Imobiliários
Operações Estruturadas

Polos Tecnológicos e Industriais
Private Clients, Família e Sucessões
Programas de Integridade e Ética
Recuperação de Empresas
Relações Governamentais
Representação Legal de Sócios
Startups
Sustentabilidade
Tecnologias
Telecomunicações
Terceiro Setor e Negócios Sociais
Turismo, Eventos e Hotelaria
Urbanização e Loteamento
Varejo e Comércio Eletrônico

Receba as nossas
Newsletters
Notícias &
Alertas.

Fatos e cenários abordados com uma
linguagem simples e direta, por meio de
categorias temáticas que abrangem a
atmosfera completa das forças que
atuam sobre o universo corporativo.
Nós respeitamos sua privacidade.
Fale com o seu advogado.

Inclusão,
Diversidade e
Cidadania

Mulheres
Líderes e
empreendedoras.

As nossas diferenças são
a nossa maior vantagem competitiva.

A diversidade não é uma política de
Recursos Humanos alternativa, é a única
hipótese com a qual é possível modelar
equipes de trabalho criativas, adaptáveis
e abertas para lidar com as exigências
dos novos mercados e das novas
demandas corporativas.

QUEM SOMOS
O QUE FAZEMOS
MERCADOS
COMUNIDADE

O nosso modo de viver, de abraçar,
de liderar e de empreender
Celebramos, enfim, a diversidade e
desafiamos toda forma de preconceito,
porque queremos que todos sintam
orgulho de quem são e quem querem
ser.

Em nosso escritório, 61% de todos os
nossos membros são mulheres, que
também ocupam quatro das sete
cadeiras do Comitê Estratégico de
Líderes (2020).

CONTATO

Compromisso
HeForShe n. 222 1499

Capital
Humano

Pessoas e
Comunidade

Nossos clientes jamais ficam
parados. Tão pouco nós.

Compartilhar as necessidades para
compartilhar o sentido da vida.

O nosso modelo de Gestão de Pessoas
exige de nossos profissionais um core
de habilidades extremamente
competitivo.

Não conseguimos resolver todos os
problemas das pessoas que ajudamos
com os nossos pequenos gestos sociais.
Mas não temos como ignorar o interesse
que o nosso coração tem pelos outros e
o nosso desejo de compartilhar a vida.

Construímos um time de mentes
brilhantes, com jovens talentosos
equipados com as inteligências
necessárias às novas relações de
trabalho.

Apoiamos iniciativas civis pela
dignidade das pessoas e contribuímos
com nossas comunidades.

Endereço
Olhando para o futuro
desde 2001.

Av. Barão de Itapura, 2323
8º andar , Guanabara
Campinas, SP, Brasil
13073-300
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