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Nosso grupo de Defesa, Aeroespacial e Capacidade de Segurança Nacional é 
composto por advogados de diversas áreas de atuação com o objetivo de fornecer um 
suporte integrado para todas as situações. Atuamos com uma grande variedade de 
clientes, incluindo instituições financeiras, governos, empresas e operadoras de 
aeroportos.

COMO PODEMOS AJUDAR

PROTEÇÃO EM DIVERSAS FRENTES 

• Societário (privatizações, 
aquisições, alienações, joint 
ventures)

• Comercial, Leasing

• Comércio Internacional 

• Compliance 

• Financiamento

• Tributário

• Licitações

• Contencioso

• Regulação e Legislação

Nossos profissionais aconselham em uma ampla gama de áreas:

Trench Rossi Watanabe atua em cooperação com Baker McKenzie, presente em mais de 40 países.



Assistência à Embraer no projeto SISFRON (um 
sistema de vigilância global para a fronteira com o 
Brasil);

Assistência a uma indústria do setor de defesa em 
uma importante licitação pública para sistemas de 
defesa para o governo (radares e produtos de 
guerra);

Assistência a um cliente no projeto FX-2 (aquisição 
dos caças realizado pela Força Aérea);

Assistência de várias indústrias de defesa em 
assuntos de relações governamentais;

Incidência do Imposto Sobre Serviços nos 
fretamentos de aeronaves. O fisco municipal 
considera que o fretamento aeronáutico seria uma 
modalidade de serviço de transporte, e como tal 
sujeita ao ISS. Na defesa que apresentamos, 
estamos sustentando que o fretamento não se 
confunde com o transporte, possuindo tratamento 
jurídico diverso, não podendo, por essa razão, haver 
a equiparação do transporte ao fretamento;

Importação de partes e peças aeronáuticas de 
reposição para uso em aeronaves importadas para 
utilização no Brasil. A Receita Federal autuou nossa 
cliente por entender que não haveria controle e 
nem rastreabilidade das partes e peças 
importadas que pudesse permitir ao fisco federal 
confirmar que essas partes e peças foram 
efetivamente aplicadas nas aeronaves da 
empresa;

Representação da Embraer em conexão com a 
venda de aeronaves para várias companhias 
aéreas em todo o mundo;

Representação da Embraer em um litígio com uma 
grande prestadora de serviços;

Representação da Cessna Finance Corporation no 
lease de vários Cessna Citations, caravanas e 
motores para várias grandes empresas brasileiras 
de táxi aéreo, de médio e pequeno porte, e para 
outras empresas brasileiras;

Representação da Cessna Finance Corporation em 
reintegração de posse e cessão de aviões Cessna;

Representação da Cessna Finance Corporation na 
negociação de dívidas com clientes, evitando 
processos judiciais;

Representação da AAR na venda e leaseback de 
quatro motores de aeronaves com a maior 
companhia aérea no Brasil;

Representação da Ansett Group Worldwide em 
conexão com a locação de quatro Boeing 737-500 
e quatro Boeing 737-300 para uma das principais 
transportadoras aéreas no Brasil;

PROJETOS SIGNIFICATIVOS
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