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Com mais participantes em um mercado em ascensão, as regras 
certamente mudarão.

A parcela de empresas privadas envolvidas 
em serviços e utilidades públicas aumenta à 
medida que a economia brasileira cresce. 
Novos setores de telecomunicações, energia, 
fornecimento de água e saúde emergem.
Novos órgãos administrativos se formam e 
regulamentos e exigências se desenvolvem. 
Até mesmo os preços a serem cobrados 
estão sujeitos à interpretação e negociação.

Trench Rossi Watanabe pode auxiliá-lo a
navegar no ambiente volátil da regulamen-
tação brasileira. O nosso serviço vai além do 
assessoramento do que deve ou não deve 
ser feito. Utilizamos nosso profundo 
conhecimento em Direito Público e o 
aplicamos à sua indústria e negócio para 
proporcionarmos a melhor assessoria jurídica 
consultiva e contenciosa

Pensamos em como ajudar sua empresa a 

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

COMPETIR EM ALTO NÍVEL

apresentar uma proposta competitiva,
cumprir com todos os regulamentos, negociar, 
fechar o melhor negócio e prosperar. Caso 
seja necessário, também ajudamos sua 
empresa a propor ou enfrentar ações judiciais 
complexas.

Regularmente, auxiliamos empresas de médio 
porte e grande porte (Fortune 500), a iniciar 
operações no Brasil para que possam usufruir 
do mercado dinâmico e em ascensão que 
dispomos. Nossa equipe acompanhará sua 
empresa desde a proposta inicial de prepa-
ração ao anúncio do último resultado da 
licitação.

Esclarecemos quaisquer dúvidas 
administrativas perante as autoridades 
competentes, e, se necessário, desafiamos o 
processo de licitação em defesa de seu 
interesse.

COMO PODEMOS AJUDAR
Licitações públicas e contratos administrativos. 
Pareceres e assessoramento em licitações 
públicas, análise de contratos administrativos.

Contencioso administrativo. Consultoria em 
procedimentos administrativos perante 
órgãos públicos (ANVISA, ANS, ANEEL, ANCINE, 
INMETRO, CETESB, IBAMA, ANTT, ANTAQ, 
ANAC etc.).

Outros serviços. Obtenção e renovação de 
licenças, autorizações e permissões; 
aconselhamento em Direito Urbano, limitações 
administrativas aos direitos de propriedade, 
Direito Financeiro, obrigações perante a lei de 
responsabilidade fiscal e outras.

Contencioso judicial. Representação em ações 
judiciais estratégicas, de caráter individual ou 
coletivo, envolvendo entes públicos nas esferas 
federal, estadual ou municipal. Nossa expertise 
abrange litígios em mercados regulados, 
licitações, contratos administrativos, investigações 
perante Tribunais de Contas, Controladorias, 
processos administrativos sancionatórios e 
suporte em ações judiciais em matéria 
concorrencial.  



A edição 2019 da publicação reconheceu a prática na categoria 
"Administrative Law". O perfil destaca que clientes locais e 
internacionais elogiam o trabalho do grupo, devido à alta 
capacidade técnica, resposta rápida e experiência em 
diferentes setores de negócios. 

A edição 2018 conduziu uma pesquisa com mais de 700 
representantes das maiores corporações do Brasil. Trench 
Rossi Watanabe teve 24 advogados citados entre os mais 
admirados nas 19 especialidades da publicação. A prática foi 
reconhecida pela publicação na categoria "Regulatório". 

A edição 2018 da publicação reconheceu o time na categoria 
"Government Relations" como altamente recomendado. 

PRÊMIOS E RECONHECIMENTOS
LATIN LAWYER 250

ANÁLISE ADVOCACIA 500LEADERS LEAGUE

Trench Rossi Watanabe Advogados foi reconhecido como um 
dos escritórios líderes na área de Direito Público na edição 2015. 
"Eles são bem versados em lidar com grandes multinacionais e 
tem a habilidade de cuidar de diversos casos complexos ao 
mesmo tempo", segundo um cliente. A líder da prática Heloísa 
Uelze é uma referência para o cliente. 

CHAMBERS LATIN AMÉRICA

NOSSA EXPERIÊNCIA E ALCANCE
Nosso escritório já participou de inúmeros 
projetos de privatizações de referência do Brasil e 
continua a desempenhar um papel significativo 
na interpretação da política do Direito Público, 
bem como na formulação de novos projetos de 
lei. Nosso escritório atua ainda nos maiores e 
mais representativos litígios em mercados 
regulados. Alguns de nossos associados estão 
entre os mais estudiosos do Direito Administrativo 
do país e estamos envolvidos nas parcerias 
público-privadas, aconselhando clientes em 

todos os aspectos dos acordos firmados. Nossos 
associados estão estrategicamente localizados em 
quatro cidades brasileiras e em mais de 12 cidades 
da América Latina por meio de nossa cooperação 
estratégica com Baker McKenzie. Estamos 
preparados para oferecer soluções jurídicas e legais 
alinhadas aos objetivos das empresas de crescer e 
manter a competitividade, independentemente do 
cenário atual.

VOCÊ SABIA?
Nossas discussões com integrantes da indústria 
e órgãos regulatórios têm ajudado a 
apaziguar as regras e abrir o mercado para 
exploração, desenvolvimento e produção de 
petróleo e derivados e gás natural.

Os advogados de Trench Rossi Watanabe
são frequentemente convocados a 
compartilhar conhecimentos nas maiores 
palestras de Direito Público no Brasil.

Formulamos procedimentos administrativos 
perante o Tribunal de Contas da União e 
defendemos nossos clientes com êxito contra 
denúncias de corrupção e superfaturamento.

Temos alto índice de êxito em ações judiciais e 
uma equipe de alto nível para entender as 
necessidades das empresas diante de 
situações litigiosas. 
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