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Coluna, 05/03
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Abrimos o ano de 2020 com o lançamento de uma coluna em nossas redes
sociais exclusivamente para os temas do agro.

A missão do LLAgro é transmitir o conhecimento jurídico de uma forma mais
simplificada aos players do setor, sem deixar de lado a inovação, as novas
práticas do mercado, decisões judiciais e projetos legislativos que
impactam diretamente as diversas cadeias produtivas.

Até agora já foram quase 40 edições publicadas semanalmente.

+
Lado a Lado com o Agro

“O L. Baddauy Advocacia continuará 
compartilhando os principais 

acontecimentos e desdobramentos 
[das] matérias do setor do agro”.

LLAgro 1, de 5 de março de 2020.

#LLAgro

Março Abril Maio Junho Julho Agosto Setembro Outubro Novembro Dezembro



Arbitragem e Agronegócio
Webinar, 29/04
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“Não só a arbitragem é adequada ao agronegócio,
como o agronegócio precisa da arbitragem
para se desenvolver ainda mais”.

Letícia S. Baddauy

Em abril, a sócia Letícia Baddauy participou
de webinar organizado por Warde
Advogados e transmitido pelo Canal
Arbitragem.

Nossa sócia abordou os principais pontos e
benefícios da adoção da arbitragem no
agronegócio, além de destacar aspectos
importantes como o da arbitrabilidade.

+

Palavras-chave: arbitragem; contratos do agro; arbitrabilidade. 

Março Abril Maio Junho Julho Agosto Setembro Outubro Novembro Dezembro



Webinar, 15/05
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Maio foi o mês em que nossa sócia Letícia Baddauy abriu o debate sobre planejamento sucessório.

Em webinar organizado por Tahech Advogados, Letícia ficou responsável por abordar governança e
sucessão nas empresas familiares do agro, temas de extrema importância para os negócios familiares
vinculados a terra e que recorrentemente são tratados por ela.

+
Palavras-chave: governança; planejamento sucessório; empresas familiares. 

Talk Online
Oportunidades no Agronegócio

Março Abril Maio Junho Julho Agosto Setembro Outubro Novembro Dezembro



Jurídico de Botas
Nova Lei do Agro e 
Arbitragem
Webinar, 16/06

A arbitragem retornou ao cenário das discussões em junho.

A sócia Letícia Baddauy participou de webinar organizado pelo
Canal Arbitragem e pela CAMAGRO (Câmara de Arbitragem e
Mediação do Agronegócio) e voltou a tratar dos temas da
especialidade dos árbitros, dos conflitos que inevitavelmente
surgem nas relações e do papel da governança no campo.

A nova Lei do Agro ganhou destaque como importante aliada da
arbitragem.

+

#JuridicoDeBotas

18/06

Na segunda quinzena de junho, Letícia lançou o Jurídico de Botas, um
espaço para discussão e fomento de ideias entre os produtores,
fornecedores e demais players do agro e a comunidade jurídica.

Ao longo de 3 meses, foram 11 lives, semanalmente, em que Letícia
convidou colegas de outros escritórios e departamentos jurídicos para
conversar.

Até agora, os temas da recuperação judicial, arbitragem, commodities,
exportação, meio ambiente, crédito rural, cultivares, imposto rural e lei do
agro já foram debatidos.

+

4
Palavras-chave: arbitragem; lei do agro; contratos agrários. 

Março Abril Maio Junho Julho Agosto Setembro Outubro Novembro Dezembro
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Entrevista, 21/06

Sucessão patrimonial 
no campo

Governança no campo também foi tema de entrevista.

Letícia abordou os conflitos que podem surgir nas relações familiares e que se refletem nos negócios, e vice-versa.

Nossa sócia ainda pontuou que a continuidade do negócio está intimamente ligada com o diálogo e o aprendizado
recíproco entre as gerações e com o planejamento sucessório.

+

Palavras-chave: governança no campo; planejamento sucessório; mediação; continuidade do negócio. 

Março Abril Maio Junho Julho Agosto Setembro Outubro Novembro Dezembro



Evento, 02/07

O mês de julho começou com a 2ª edição do Agrotalks.

Nossa sócia Letícia Baddauy, que é membro da Comissão de
Direito Agrário e do Agronegócio da OAB Londrina, foi mediadora
da mesa sobre crédito rural.

Na oportunidade, foram discutidos os financiamentos público e
privado no agronegócio.

+

Palavras-chave: governança no campo; planejamento sucessório; empresas do agro. 

Webinar, 09/07

O tema do planejamento sucessório nas empresas do agro
foi mais uma vez objeto de discussão.

Desta vez, Letícia foi debatedora do webinar “Gestão e
planejamento sucessório em empresas familiares do
agronegócio”, organizado por Mattos Engelberg Echenique
Advogados.

+

6
Palavras-chave: crédito rural; financiamentos público e privado. 

II Agrotalks
Advocacia e o agronegócio

Gestão e planejamento 
sucessório

Março Abril Maio Junho Julho Agosto Setembro Outubro Novembro Dezembro
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Evento, 21/07

Direito Agrário

O tema do Direito Agrário foi objeto de conferência da nossa sócia Letícia Baddauy já no mês de julho.

Letícia participou do C3 – Ciclo da Ciência Cescage (Centro de Ensino Superior dos Campos Gerais) na área das Ciências
Agrárias.

Esta foi mais uma oportunidade de diálogo entre o agronegócio e a educação.

+

Palavras-chave: direito agrário; ciências agrárias.

Março Abril Maio Junho Julho Agosto Setembro Outubro Novembro Dezembro



Webinar, 11/08

O mês de agosto foi fortemente marcado por uma intersecção entre o
agronegócio e a academia.

Na primeira quinzena, a sócia Letícia Baddauy foi convidada para palestrar
em webinar organizado pela EMAP (Escola da Magistratura do Paraná).

Do Estatuto da Terra às discussões travadas nas universidades, Letícia traçou
um histórico da autonomia da disciplina do direito agrário e apontou
possíveis caminhos para o futuro.

+

Palavras-chave: arbitragem; governança no campo; contratos agrários; arbitrabilidade. 

Webinar, 21/08

Arbitragem e agronegócio voltaram a se encontrar no I Ciclo de
Palestras “Mulheres, agronegócio e arbitragem”, uma iniciativa da
CAMAGRO.

Nossa sócia Letícia Baddauy falou sobre o uso da arbitragem nos
contratos típicos do agronegócio, antes, durante e depois da porteira.

A especialidade dos árbitros e o conhecimento das cadeias produtivas
e da governança nos negócios foram temas novamente explorados.

+

8
Palavras-chave: direito agrário; academia; direito do agronegócio. 

Passado e futuro do 
Direito Agrário

Mulheres, agronegócio 
e arbitragem

Março Abril Maio Junho Julho Agosto Setembro Outubro Novembro Dezembro



Tribunal simulado, 05/09

Na primeira quinzena de setembro, a sócia Letícia Baddauy
presidiu o tribunal arbitral simulado na final da competição
organizada pela CAMAGRO. O caso envolveu um contrato
internacional de compra e venda de bananas.

+

Palavras-chave: direito agrário; direito do agronegócio. 

Evento, 09/09

Na sequência, Letícia participou da abertura do II Congresso
Paranaense de Direito do Agronegócio, ao lado da Ministra da
Agricultura, Tereza Cristina, e da presidente da Sociedade
Rural Brasileira, Teresa Vendramini.

O congresso foi organizado pela Comissão de Direito Agrário e
do Agronegócio da OAB Londrina.

+
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Palavras-chave: arbitragem; agronegócio. 

II Congresso 
Paranaense

II Competição de
Arbitragem no Agronegócio

Março Abril Maio Junho Julho Agosto Setembro Outubro Novembro Dezembro



Evento, 10/09

O tema da governança na fazenda voltou ao debate já no início do mês.

Letícia participou como debatedora do III Agrotalks, que fez parte da
programação do II Congresso Paranaense de Direito do Agronegócio.

Prevenção de conflitos, organização, planejamento sucessório e diálogo
entre as gerações foram os principais pontos destacados.

+

Palavras-chave: direito agrário; direito do agronegócio; academia; pesquisa científica. 

Evento, 10/09

Em mais uma oportunidade de união entre a academia e o
agronegócio, a sócia Letícia Baddauy coordenou o I Encontro
Científico de Direito do Agronegócio, que é vinculado ao II
Congresso Paranaense.

Letícia também é coordenadora científica da Comissão de
Direito Agrário e do Agronegócio da OAB Londrina.

+

Palavras-chave: governança; planejamento sucessório; continuidade do negócio. 

I Encontro Científico de 
Direito do Agronegócio

III Agrotalks
Governança na fazenda

10

Março Abril Maio Junho Julho Agosto Setembro Outubro Novembro Dezembro



Arbitragem no Agronegócio
Live, 12/11

O mês de novembro foi inteiramente
marcado por uma relação muito
debatida: a arbitragem e o
agronegócio.

Ainda na primeira quinzena, a sócia
Letícia Baddauy participou de live em
que abordou, dentre outros pontos, os
benefícios da arbitragem, sua forma de
funcionamento no agronegócio e as
possibilidades de aplicação.

Palavras-chave: arbitragem; câmaras arbitrais; contratos do agro. 

+ Evento, 13/11

Em seguida, Letícia mediou uma
reunião aberta organizada pela
Comissão de Direito Agrário e do
Agronegócio da OAB Londrina.

O foco esteve em questões que vão
desde o procedimento arbitral em si até
quais conflitos podem ser levados à
arbitragem.

Palavras-chave: arbitragem; commodities; operações barter. 

+
Para finalizar o mês de novembro,
nossa sócia Letícia Baddauy foi uma
das debatedoras da 15ª edição do
Arbitalks, com o tema “conversas sobre
arbitragem e agronegócio”.

O evento foi organizado pela Pontifícia
Universidade Católica de São Paulo e
pela Câmara de Conciliação, Mediação
e Arbitragem do CIESP/FIESP.

Palavras-chave: arbitragem; contratos do agro. 

+Evento, 23/11
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Entrevista, 20/12

Recuperação judicial
do produtor rural

E o ano de eventos do agro se encerra com entrevista da sócia Letícia Baddauy ao programa Tarobá Rural.

A recuperação judicial (RJ) do produtor rural e o projeto de lei que reforma a lei de recuperação judicial e falências
foram os destaques.

Letícia traçou um breve histórico da discussão sobre a RJ do produtor, que existia nos tribunais brasileiros, e apontou certas
vantagens e características, dentre elas a da utilização da mediação no procedimento, algo já incentivado por alguns
Tribunais de Justiça.

+

Palavras-chave: recuperação judicial; falência; mediação. 
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eventos sobre arbitragem e agronegócio

13

O ano em números

7
eventos sobre gestão, planejamento sucessório e governança na fazenda4

citações a “governança no campo” e “planejamento sucessório” nas palavras-chave9

horas de debates ao vivo sobre direito
do agronegócio
+27

oportunidades de discussão sobre o agronegócio+18
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