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ENERGIA,
MINERAÇÃO,

 PETROQUÍMICA
 E INFRAESTRUTURA



CRIATIVIDADE. SOLUÇÕES. 
RESULTADOS.
O Brasil oferece solo fértil para empreendimentos de energia, mineração, 
petroquímica e infraestrutura.

Sem embargo, toda oportunidade apresenta 
riscos: nesses setores, as regras mudam com 
frequência e os negócios são afetados por
fatores políticos, jurídicos, econômicos e 
sócio-ambientais. A escolha do parceiro ou 
negócio requer avaliação criteriosa. O 
desenvolvimento e financiamento dos 
projetos exigem estruturas contratuais 
complexas.

Trench Rossi Watanabe assessora 
multinacionais brasileiras e estrangeiras em 
aquisições, alienações, licitações, 
desenvolvimento e financiamento de 
empreendimentos de grande porte.

Além de sólida especialização jurídica, 
nossos profissionais estão familiarizados com 

as práticas, padrões e características desses
setores.

Somos orientados a viabilizar os objetivos 
empresariais de nossos clientes.

Nossos advogados são reconhecidos pela 
dedicação, conhecimento, inovação e 
participação ativa em setores regulados. 
Desde a década de 1990 temos atuado nas 
principais privatizações, concessões e 
parcerias público-privadas realizadas no País. 
Atuamos em projetos pioneiros na indústria 
petrolífera e do gás natural, além dos setores 
elétrico e logístico.

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



As últimas oito edições classificaram Trench Rossi Watanabe 
como um dos melhores escritórios no setor de Energia & Recursos 
Naturais e Projetos. Na edição de 2018, o escritório é reconhecido 
pela forte oferta transacional no setor de energia e por aconsel-
har empresas de energia renovável em transações de fusões e 
aquisições com especialização em projetos de energia eólica. 
Comentaristas do mercado apontam que "Os advogados da 
equipe são muito experientes, prestativos e sempre garantem que 
recebamos respostas rápidas e completas". Líder da área, José 
Roberto Martins é reconhecido por sua considerável experiência 
em assessorar importantes privatizações, fusões e aquisições, 
desenvolvimento sustentável em energia, infraestrutura e gás 
natural. Danielle Gomes de Almeida Valois é destacada por seu 
extenso histórico em projetos de petróleo e gás nacionais e 
internacionais e é considerada bem preparada para assessorar 
na estrutura de acordos financeiros, contratos setoriais e de 
fusões e aquisições.

Na edição 2018, Trench Rossi Watanabe teve 24 advogados 
admirados nas 19 especialidades da publicação. 

A edição 2019 recomenda Trench Rossi Watanabe, que é 
classificado como um escritório único no cenário brasileiro. 
José Roberto Martins é muito bem recomendado por seu 
trabalho com Energia; Danielle Valois e Anna Mello são nomes 
proeminentes em Óleo e Gás; Joaquim Muniz é reconhecido 
por sua ampla experiência em Infraestrutura; Maria Fernanda 
Furtado atua nas áreas de M&A e Tributário e Heloisa Uelze 
divide suas atividades entre rotinas regulatórias e 
Compliance. 

PRÊMIOS E RECONHECIMENTOS
CHAMBERS LATIN AMERICA ANÁLISE ADVOCACIA 500

LATIN LAWYER 250

COMO PODEMOS AJUDAR
Aquisições, alienações e desenvolvimento de 
empreendimentos de grande porte (petróleo, 
gás, energia elétrica, petroquímica, miner-
ação e metais, logística, construção naval, 
siderurgia)

Financiamento de projetos, inclusive através 
de emissões públicas ou privadas de títulos

Estruturação de consórcios e associações 
(joint ventures) com ou sem formação de 
sociedades de propósito específico

Direitos imobiliário, ambiental e urbanístico, 
inclusive licenciamento e desapropriações

Direito da construção, com assessoria em 
contratos de engenharia, aquisição e 
construção (EPCs) e assemelhados, 
built-to-suit, aliança, entre outros

Licitações públicas e contratos administrati-
vos: consultoria e assessoramento em todas 
as fases do certame, com apoio da prática de 
contencioso administrativo e judicial

Auditoria jurídica ampla cobrindo aspectos 
regulatórios, concorrenciais, ambientais,
trabalhistas, societários, contratuais, 
tributários, entre outros

Contratos específicos a cada indústria



PROJETOS
RELEVANTES



AES – Programa Prioritário de Termelétricas – Consultoria 
jurídica para a AES para qualificar a usina elétrica de 
Uruguaiana para o Programa Prioritário de Termelétricas, 
incluindo negociação, nova redação e adaptação de 
contratos de projetos essenciais e documentação com 
empresas de distribuição e o governo brasileiro.

AES – Consultoria jurídica, auditoria legal e preparação da 
documentação necessária à potencial aquisição de usinas 
eólicas brasileiras. 

AES – Redação de documentos de transação e negociação 
para a obtenção de autorizações regulatórias para operação 
de Pequenas Centrais Hidrelétricas (PCH’s). 

Bolognesi - Assistência na aquisição de duas grandes usinas 
termelétricas da UTE Campina Grande e UTE Maracanaú, 
com total capacidade instalada de 169.080 KW e 162.338 KW, 
respectivamente. O vendedor pertence ao Bertin Group.

Casa dos Ventos - Assessoria na venda de 16 parques eólicos 
para a Cubico, um deal de US$491 milhões, o maior já regis-
trado para o setor de energia eólica no Brasil. 

CPFL – Consultoria jurídica na aquisição de um  Projeto 
Greenfield do Grupo Cobra para instalação de um parque 
eólico de cerca de 120MW, localizado no município de 
Palmares do Sul/RS. 

CPFL – Aquisição de 100% das quotas da Jantus SL e suas 
subsidiárias brasilerias, tornando-se líder em geração de 
energia renovável no Brasil. Montante: US$ 832 milhões.

CPFL – Assistência em Joint Venture de Renováveis com a 
Ersa no valor de R$ 4,5 bilhões. CPFL Energia vai deter 63,6% 
do partes.

CPFL – Aquisição da totalidade das ações da Santa Luzia 
Energética, detentora da Pequena Central Hidrelétrica (PCH) 
Santa Luzia Alto, com potência instalada de 28,5 MW e 
energia assegurada de 18,4 MW médios, e contrato de 
compra e venda de energia elétrica no ambiente regulado 
por prazo de 30 anos, como resultado do Leilão n° 03/2007.

CPFL – Assistência na elaboração, estruturação e nego-
ciação de contratos de joint venture para desenvolvimento 
de geração de energia através do gás metano extraído de 
vinhaça.

CPFL – Negociação e elaboração de documentos necessári-
os à criação de joint venture para operação de usinas 
termelétricas movidas a bagaço de cana-de-açúcar no 
estado do Rio Grande do Norte.

ENERGIA/RENOVÁVEIS

CPFL – Assistência na aquisição de duas usinas térmicas de 
propriedade da EPASA, localizadas no estado do Rio Grande do 
Norte.

CPFL – Aquisição de sete sociedades de propósito específico 
para o desenvolvimento e operação de usinas eólicas no 
estado do Rio Grande do Norte e participação no Leilão de 
Energia de Reserva de 2010 a ser realizado pela Agência 
Nacional de Energia Elétrica brasileira – ANEEL

CPFL – Assistência a membro de consórcio em licitação pública 
para a construção e operação de duas usinas hidrelétricas no 
rio Madeira (Santo Antônio e Jirau). O investimento total em 
cada projeto foi de US$ 17,7 bilhões.

CPFL – Aquisição pela CPFL Renováveis de 4 Sociedades de 
Propósito Específico que se destinam à produção de  energia 
eólica por meio do desenvolvimento, instalação e operação de 
um parque eólico.

CPFL – Organização de um consórcio formado entre a CPFL e 
Usina Ester com o propósito de gerar energia por meio da cana 
de açúcar (bagaço de cana de açúcar).

Dresser Rand – Assistência na aquisição do Grupo Guascor S. L.

Dresser Rand - Assessoria jurídica em um leilão público para o 
fornecimento de energia em áreas remotas da região amazôni-
ca. Assessoramos o cliente na estruturação, elaboração e 
negociação dos principais acordos do projeto, incluindo a 
parceria, acordo de fornecimento de combustível e acordo de 
O&M para as usinas termelétricas.

Enel - Assistência em licitação pública para a concessão de 
duas usinas hidrelétricas.

FondElec Fund – Venda de ações da Companhia Força e Luz 
Cataguazes Leopoldina - CFLCL, uma das maiores distribuido-
ras de energia elétrica do Brasil.

Pacific Hydro – Parceria com a Vale SA para construir e operar 
um parque eólico no Estado do Rio Grande do Norte com o 
objetivo de fornecer energia para as operações da Vale SA.

Petrobras – Assistência no procedimento arbitral contra a El 
Paso, em relação à Usina Termelétrica Macaé Merchant; análise 
e negociação de contratos relacionados à aquisição de 
subsidiárias da El Paso envolvidas na operação da Usina 
Termoelétrica Macaé Merchant; Auditoria legal das empresas 
subsidiárias adquiridas.

PSEG / CPFL – Consultoria para a venda de US$ 185 milhões 
dos ativos brasileiros da PSEG para a CPFL Energia, incluindo 
uma participação de 33% na Rio Grande Energia.

PSEG - COFEPAR/Projeto Paraná – Consultoria jurídica para 
o patrocinador, o qual pretende: financiar, prestar serviços de 
engenharia, construção e compras; operar e manter a usina 
de cogeração de energia denominada COFEPAR e insta-
lações a ela relacionadas localizadas no Município de 
Araucária, no estado do Paraná. Negociação e redação de 
contratos de compra de energia elétrica, acordos de acionis-
tas, reestruturação corporativa do patrocinador – formação 

de sociedade de propósito específico - e questões regulatórias 
relacionadas. Valor aproximado da Transação: US$ 600 milhões.

State Grid Corporation of China – Aquisição de 7 linhas de 
transmissão no Brasil da Spanish Actividades de Construcción y 
Servicios AS, de aproximadamente 2,792 quilômetros, distribuídas 
entre oito estados do Brasil. A maioria dos ativos estão em 
operação. 

Confidencial - Assistência ao cliente em venda de parque eólico 
no nordeste do Brasil, a ser construído e operado pelo cliente.



Petrobras – Representação da Petrobras Holanda B.V em 
procedimento licitatório internacional cujo objetivo é o de 
selecionar empresas para a construção de 28 sondas de 
perfuração para operação nas áreas do pré-sal.

SK Energy – Representação da SK Energy na exploração dos 
blocos BM-C-30, BM-C-32 e BM-C- 8. Representação da SK 
Energy no desenvolvimento do Campo de Wahoo, localizado 
na região do pré-sal. Representação de uma vasta gama de 
serviços contratados realizados através de joint ventures para 
o fornecimento de bens e serviços para a área do pré-sal.

Mi SWACO – Joint Venture entre MI SWACO Enertech e 
Services para a prestação de serviços de engenharia e apoio à 
estaleiros, fornecedores de serviços de perfuração e opera-
dores, para o desenvolvimento de campos petrolíferos em 
águas profundas no Brasil, especialmente a construção de 
unidades de perfuração semi-submersíveis, FPSOs e navios de 
suporte.

governamentais incluindo procedimentos regulatórios e de 
defesa da concorrência.

Encana - Assistência jurídica sobre diversas questões societárias, 
regulatórias e fiscais relacionadas às atividades de produção da 
Encana no Brasil.

PETRÓLEO E GÁS

AES – Programa Prioritário de Termelétricas – Consultoria 
jurídica para a AES para qualificar a usina elétrica de 
Uruguaiana para o Programa Prioritário de Termelétricas, 
incluindo negociação, nova redação e adaptação de 
contratos de projetos essenciais e documentação com 
empresas de distribuição e o governo brasileiro.

AES – Consultoria jurídica, auditoria legal e preparação da 
documentação necessária à potencial aquisição de usinas 
eólicas brasileiras. 

AES – Redação de documentos de transação e negociação 
para a obtenção de autorizações regulatórias para operação 
de Pequenas Centrais Hidrelétricas (PCH’s). 

Bolognesi - Assistência na aquisição de duas grandes usinas 
termelétricas da UTE Campina Grande e UTE Maracanaú, 
com total capacidade instalada de 169.080 KW e 162.338 KW, 
respectivamente. O vendedor pertence ao Bertin Group.

Casa dos Ventos - Assessoria na venda de 16 parques eólicos 
para a Cubico, um deal de US$491 milhões, o maior já regis-
trado para o setor de energia eólica no Brasil. 

CPFL – Consultoria jurídica na aquisição de um  Projeto 
Greenfield do Grupo Cobra para instalação de um parque 
eólico de cerca de 120MW, localizado no município de 
Palmares do Sul/RS. 

CPFL – Aquisição de 100% das quotas da Jantus SL e suas 
subsidiárias brasilerias, tornando-se líder em geração de 
energia renovável no Brasil. Montante: US$ 832 milhões.

CPFL – Assistência em Joint Venture de Renováveis com a 
Ersa no valor de R$ 4,5 bilhões. CPFL Energia vai deter 63,6% 
do partes.

CPFL – Aquisição da totalidade das ações da Santa Luzia 
Energética, detentora da Pequena Central Hidrelétrica (PCH) 
Santa Luzia Alto, com potência instalada de 28,5 MW e 
energia assegurada de 18,4 MW médios, e contrato de 
compra e venda de energia elétrica no ambiente regulado 
por prazo de 30 anos, como resultado do Leilão n° 03/2007.

CPFL – Assistência na elaboração, estruturação e nego-
ciação de contratos de joint venture para desenvolvimento 
de geração de energia através do gás metano extraído de 
vinhaça.

CPFL – Negociação e elaboração de documentos necessári-
os à criação de joint venture para operação de usinas 
termelétricas movidas a bagaço de cana-de-açúcar no 
estado do Rio Grande do Norte.

CPFL – Assistência na aquisição de duas usinas térmicas de 
propriedade da EPASA, localizadas no estado do Rio Grande do 
Norte.

CPFL – Aquisição de sete sociedades de propósito específico 
para o desenvolvimento e operação de usinas eólicas no 
estado do Rio Grande do Norte e participação no Leilão de 
Energia de Reserva de 2010 a ser realizado pela Agência 
Nacional de Energia Elétrica brasileira – ANEEL

CPFL – Assistência a membro de consórcio em licitação pública 
para a construção e operação de duas usinas hidrelétricas no 
rio Madeira (Santo Antônio e Jirau). O investimento total em 
cada projeto foi de US$ 17,7 bilhões.

CPFL – Aquisição pela CPFL Renováveis de 4 Sociedades de 
Propósito Específico que se destinam à produção de  energia 
eólica por meio do desenvolvimento, instalação e operação de 
um parque eólico.

CPFL – Organização de um consórcio formado entre a CPFL e 
Usina Ester com o propósito de gerar energia por meio da cana 
de açúcar (bagaço de cana de açúcar).

Dresser Rand – Assistência na aquisição do Grupo Guascor S. L.

Dresser Rand - Assessoria jurídica em um leilão público para o 
fornecimento de energia em áreas remotas da região amazôni-
ca. Assessoramos o cliente na estruturação, elaboração e 
negociação dos principais acordos do projeto, incluindo a 
parceria, acordo de fornecimento de combustível e acordo de 
O&M para as usinas termelétricas.

Enel - Assistência em licitação pública para a concessão de 
duas usinas hidrelétricas.

FondElec Fund – Venda de ações da Companhia Força e Luz 
Cataguazes Leopoldina - CFLCL, uma das maiores distribuido-
ras de energia elétrica do Brasil.

Pacific Hydro – Parceria com a Vale SA para construir e operar 
um parque eólico no Estado do Rio Grande do Norte com o 
objetivo de fornecer energia para as operações da Vale SA.

Petrobras – Assistência no procedimento arbitral contra a El 
Paso, em relação à Usina Termelétrica Macaé Merchant; análise 
e negociação de contratos relacionados à aquisição de 
subsidiárias da El Paso envolvidas na operação da Usina 
Termoelétrica Macaé Merchant; Auditoria legal das empresas 
subsidiárias adquiridas.

Petrobras - Consultoria sobre o desenvolvimento dos campos 
o�shore de Barracuda-Caratinga localizados na Bacia de 
Campos, estado do Rio de Janeiro, sob concessão da Petro-
brás. Consultoria sobre aspectos tributários, de ordem pública, 
marítimos, trabalhistas, regulatórios, alfandegários, cambiais e 
ambientais envolvidos no Projeto; análise de contratos relacio-
nados ao financiamento para aquisição das plataformas 
necessárias ao desenvolvimento da produção dos campos de 
Barracuda e Caratinga. Valor aproximado da Transação: US$ 
2,5 bilhões. O escritório recebeu o prêmio Negócio do Ano de 
2004 da revista Project Finance.

SK Corporation – Análise e negociação de diversos contratos, 
incluindo Contratos de Operação Conjunta e Contratos de 
Consórcio; assistência para a preparação de documentos de 
qualificação em Licitações promovidas pela ANP; consultoria 
jurídica, regulatória e tributária sobre questões relacionadas às 
atividades da SK no Brazil.

SINTEF - Assessoria ao grupo SINTEF na criação de uma 
associação sem fins lucrativos com a finalidade de executar 
atividades de P&D no Brasil e registro na Agência Nacional de 
Petróleo e Gás - ANP.

Union Pacific – Assistência jurídica sobre diversas questões 
societárias, regulatórias e fiscais relacionadas às atividades de 
produção da Union Pacific no Brasil. Veritas – Consultoria 
jurídica e tributária sobre as atividades da Veritas no Brasil; 
revisão de contratos de licença de dados sísmicos.

Assistência à empresa de biocombustíveis na renegociação 
dos contratos com empréstimos bancários e na organização 
de fundos de recebíveis para financiar suas operações.

Assistência à empresa de petróleo e gás em due dilligence, 
elaboração de contrato de compra e as negociações sobre a 
aquisição da totalidade das quotas da CWA Consultores e 
Serviços de Petróleo Ltda.

HRT Participações - Assistência a acionistas minoritários da 
HRT  articipações, tais como, Passport Capital, Citi Capital, 
Highfield e Perella Partners em IPO.

Comanche – Assistência em joint ventures, aquisição e/ou 
desenvolvimento de projetos de biocombustíveis no Brasil (três 
usinas de etanol nos estados de São Paulo e Maranhão e uma 
usina de biodiesel no estado da Bahia). O valor dos investimen-
tos nestes projetos ultrapassa US$ 150 milhões.

Petrobras Biocombustivel S.A. - Assistência no estabelecimento 
de joint ventures e investimentos na área de biocombustíveis 
(em andamento)

Petrobras - Projetos de fornecimento de combustível: consulto-
ria jurídica para o departamento de fornecimento de 
combustíveis da Petrobrás (em andamento) em conexão com 
demais projetos de fornecimento de combustíveis envolvendo 
diferentes jurisdições, incluindo um projeto de etanol.

PSEG / CPFL – Consultoria para a venda de US$ 185 milhões 
dos ativos brasileiros da PSEG para a CPFL Energia, incluindo 
uma participação de 33% na Rio Grande Energia.

PSEG - COFEPAR/Projeto Paraná – Consultoria jurídica para 
o patrocinador, o qual pretende: financiar, prestar serviços de 
engenharia, construção e compras; operar e manter a usina 
de cogeração de energia denominada COFEPAR e insta-
lações a ela relacionadas localizadas no Município de 
Araucária, no estado do Paraná. Negociação e redação de 
contratos de compra de energia elétrica, acordos de acionis-
tas, reestruturação corporativa do patrocinador – formação 

de sociedade de propósito específico - e questões regulatórias 
relacionadas. Valor aproximado da Transação: US$ 600 milhões.

State Grid Corporation of China – Aquisição de 7 linhas de 
transmissão no Brasil da Spanish Actividades de Construcción y 
Servicios AS, de aproximadamente 2,792 quilômetros, distribuídas 
entre oito estados do Brasil. A maioria dos ativos estão em 
operação. 

Confidencial - Assistência ao cliente em venda de parque eólico 
no nordeste do Brasil, a ser construído e operado pelo cliente.

British Petroleum – Revisão de vários contra-
tos envolvendo as atividades de produção 
da BP no Brasil.

Devon Energy – Consultoria jurídica associa-
da ao preparo de documentos e qualificação 
em licitações promovidas pela ANP (Agência 
Nacional de Petróleo); revisão de contratos 
sociais, contratos de arrendamento e de 
serviços relacionados às concessões detidas 
pela Devon no Brasil; consultoria jurídica e 
fiscal sobre diversos assuntos relacionados às 
atividades de produção da Devon no Brasil. 
Alienação de Distribuição de Gás.

Serviços Públicos Regulados - Consultoria 
jurídica a vendedores para alienação de uma 
concessionária de distribuição de gás 
localizada no estado de São Paulo. Assistên-
cia jurídica completa na auditoria legal dos 
vendedores, preparo de memorandos de 
informações para potenciais compradores, 
consultoria sobre estrutura de venda, organi-
zação de data rooms, coordenação de 
auditoria legal feita por potenciais compra-
dores, negociação e elaboração de contra-
tos para obtenção de aprovações 

ENI Group - Consultoria jurídica e fiscal sobre diversas questões 
relacionadas às atividades de produção da Agip no Brasil.

ENI Group - Licitação Pública para a Outorga de Concessão 
para  Prestação de Serviços de Distribuição de Gás Encanado na 
região
sul do estado de São Paulo - Consultoria jurídica com relação às 
regras de qualificação na licitação e ao procedimento como um 
todo. Preparo de documentos de pré-qualificação, recursos 
administrativos e pareceres jurídicos. Negociação de contratos 
de oferta conjunta e contratos de consórcio. Valor aproximado 
da Transação: US$ 500 milhões.

Eni Group - Privatização da Comgás – Acompanhamento de 
estágios prévios à privatização; preparação e revisão de docu-
mentos de pré-qualificação; comparecimento a audiências 
públicas e reuniões técnicas da COMGAS; realização, através de 
uma due diligence jurídica, de uma pesquisa sobre os negócios e 
operações da Comgás, preparação de relatórios de due 
diligence e resumo executivo; resultados de análise de pesquisa 
de due diligence; estudo de contratos de fornecimento de gás; 
preparação e revisão de contratos de oferta conjunta e contra-
tos de direito de opção; assistência na organização de empresas 
de propósito especial e veículos de investimento, e prestação de 
consultoria jurídica geral conforme necessário com relação à 
licitação, pré-qualificação, financiamento, alianças estratégicas, 
lei administrativa e societária.

Essar Oilfields Services Limited - Revisão e negociação de 
contratos de Arrendamento de Equipamentos relacionados a 
plataformas de perfuração onshore.

Passport Capital - Aquisição de participação na HRT Partici-
pações em Petróleo S.A., uma empresa brasileira de exploração e 
produção de petróleo e gás; e representação de fundos 
estrangeiros para aquisição de ações ordinárias e oferecimento 
de garantias em uma colocação privada.

Woodside Australia - Revisão e negociação de Contratos de 
Farmout, Contratos de Oferta Conjunta, Contratos de Operação 
Conjunta, Contratos de Consórcio e outros contratos relaciona-
dos em conexão com Concessões para a Exploração, Desen-
volvimento e Produção de Petróleo Cru e Gás Natural; assistência 
jurídica sobre procedimentos relacionados às Rodadas da ANP 
no Brasil.

LUKOIL - Consultoria legal comparativa à LUKOIL em relação ao 
litígio envolvendo a PetroKazakhstan Inc. e a LUKOIL Overseas, o 
qual se refere a um campo localizado na Região Kyzylorda do 
Cazaquistão.

Petrogal (GALP Group) - Consultoria jurídica sobre questões 
legais, regulatórias e fiscais relacionadas a Contratos de Oper-
ação Conjunta

Petrobras - Joint Venture entre a Petrobras e Petrogal para a 
produção e armazenamento de biodiesel.

Petrobras – Assistência na aquisição de 50% do capital da 
Bioóleo Industrial Petrobras - Projeto REFAP – Projeto de modern-
ização da refinaria REFAP de propriedade da PETROBRAS. 
Consultoria jurídica à PETROBRAS com relação a tributação, 
oferta pública, aspectos regulatórios e de câmbio; análise de 
contratos relacionados ao financiamento do projeto com vistas à 
modernização da refinaria REFAP. Valor aproximado da 
Transação: US$ 650 milhões.



governamentais incluindo procedimentos regulatórios e de 
defesa da concorrência.

Encana - Assistência jurídica sobre diversas questões societárias, 
regulatórias e fiscais relacionadas às atividades de produção da 
Encana no Brasil.

Petrobras - Consultoria sobre o desenvolvimento dos campos 
o�shore de Barracuda-Caratinga localizados na Bacia de 
Campos, estado do Rio de Janeiro, sob concessão da Petro-
brás. Consultoria sobre aspectos tributários, de ordem pública, 
marítimos, trabalhistas, regulatórios, alfandegários, cambiais e 
ambientais envolvidos no Projeto; análise de contratos relacio-
nados ao financiamento para aquisição das plataformas 
necessárias ao desenvolvimento da produção dos campos de 
Barracuda e Caratinga. Valor aproximado da Transação: US$ 
2,5 bilhões. O escritório recebeu o prêmio Negócio do Ano de 
2004 da revista Project Finance.

SK Corporation – Análise e negociação de diversos contratos, 
incluindo Contratos de Operação Conjunta e Contratos de 
Consórcio; assistência para a preparação de documentos de 
qualificação em Licitações promovidas pela ANP; consultoria 
jurídica, regulatória e tributária sobre questões relacionadas às 
atividades da SK no Brazil.

SINTEF - Assessoria ao grupo SINTEF na criação de uma 
associação sem fins lucrativos com a finalidade de executar 
atividades de P&D no Brasil e registro na Agência Nacional de 
Petróleo e Gás - ANP.

Union Pacific – Assistência jurídica sobre diversas questões 
societárias, regulatórias e fiscais relacionadas às atividades de 
produção da Union Pacific no Brasil. Veritas – Consultoria 
jurídica e tributária sobre as atividades da Veritas no Brasil; 
revisão de contratos de licença de dados sísmicos.

Assistência à empresa de biocombustíveis na renegociação 
dos contratos com empréstimos bancários e na organização 
de fundos de recebíveis para financiar suas operações.

Assistência à empresa de petróleo e gás em due dilligence, 
elaboração de contrato de compra e as negociações sobre a 
aquisição da totalidade das quotas da CWA Consultores e 
Serviços de Petróleo Ltda.

HRT Participações - Assistência a acionistas minoritários da 
HRT  articipações, tais como, Passport Capital, Citi Capital, 
Highfield e Perella Partners em IPO.

Comanche – Assistência em joint ventures, aquisição e/ou 
desenvolvimento de projetos de biocombustíveis no Brasil (três 
usinas de etanol nos estados de São Paulo e Maranhão e uma 
usina de biodiesel no estado da Bahia). O valor dos investimen-
tos nestes projetos ultrapassa US$ 150 milhões.

Petrobras Biocombustivel S.A. - Assistência no estabelecimento 
de joint ventures e investimentos na área de biocombustíveis 
(em andamento)

Petrobras - Projetos de fornecimento de combustível: consulto-
ria jurídica para o departamento de fornecimento de 
combustíveis da Petrobrás (em andamento) em conexão com 
demais projetos de fornecimento de combustíveis envolvendo 
diferentes jurisdições, incluindo um projeto de etanol.

ENI Group - Consultoria jurídica e fiscal sobre diversas questões 
relacionadas às atividades de produção da Agip no Brasil.

ENI Group - Licitação Pública para a Outorga de Concessão 
para  Prestação de Serviços de Distribuição de Gás Encanado na 
região
sul do estado de São Paulo - Consultoria jurídica com relação às 
regras de qualificação na licitação e ao procedimento como um 
todo. Preparo de documentos de pré-qualificação, recursos 
administrativos e pareceres jurídicos. Negociação de contratos 
de oferta conjunta e contratos de consórcio. Valor aproximado 
da Transação: US$ 500 milhões.

Eni Group - Privatização da Comgás – Acompanhamento de 
estágios prévios à privatização; preparação e revisão de docu-
mentos de pré-qualificação; comparecimento a audiências 
públicas e reuniões técnicas da COMGAS; realização, através de 
uma due diligence jurídica, de uma pesquisa sobre os negócios e 
operações da Comgás, preparação de relatórios de due 
diligence e resumo executivo; resultados de análise de pesquisa 
de due diligence; estudo de contratos de fornecimento de gás; 
preparação e revisão de contratos de oferta conjunta e contra-
tos de direito de opção; assistência na organização de empresas 
de propósito especial e veículos de investimento, e prestação de 
consultoria jurídica geral conforme necessário com relação à 
licitação, pré-qualificação, financiamento, alianças estratégicas, 
lei administrativa e societária.

Essar Oilfields Services Limited - Revisão e negociação de 
contratos de Arrendamento de Equipamentos relacionados a 
plataformas de perfuração onshore.

Passport Capital - Aquisição de participação na HRT Partici-
pações em Petróleo S.A., uma empresa brasileira de exploração e 
produção de petróleo e gás; e representação de fundos 
estrangeiros para aquisição de ações ordinárias e oferecimento 
de garantias em uma colocação privada.

Woodside Australia - Revisão e negociação de Contratos de 
Farmout, Contratos de Oferta Conjunta, Contratos de Operação 
Conjunta, Contratos de Consórcio e outros contratos relaciona-
dos em conexão com Concessões para a Exploração, Desen-
volvimento e Produção de Petróleo Cru e Gás Natural; assistência 
jurídica sobre procedimentos relacionados às Rodadas da ANP 
no Brasil.

LUKOIL - Consultoria legal comparativa à LUKOIL em relação ao 
litígio envolvendo a PetroKazakhstan Inc. e a LUKOIL Overseas, o 
qual se refere a um campo localizado na Região Kyzylorda do 
Cazaquistão.

Petrogal (GALP Group) - Consultoria jurídica sobre questões 
legais, regulatórias e fiscais relacionadas a Contratos de Oper-
ação Conjunta

Petrobras - Joint Venture entre a Petrobras e Petrogal para a 
produção e armazenamento de biodiesel.

Petrobras – Assistência na aquisição de 50% do capital da 
Bioóleo Industrial Petrobras - Projeto REFAP – Projeto de modern-
ização da refinaria REFAP de propriedade da PETROBRAS. 
Consultoria jurídica à PETROBRAS com relação a tributação, 
oferta pública, aspectos regulatórios e de câmbio; análise de 
contratos relacionados ao financiamento do projeto com vistas à 
modernização da refinaria REFAP. Valor aproximado da 
Transação: US$ 650 milhões.





Comanche – Assistência em joint ventures, aquisição e/ou 
desenvolvimento de projetos de biocombustíveis no Brasil (três 
usinas de etanol nos estados de São Paulo e Maranhão e uma 
usina de biodiesel no estado da Bahia). O valor dos investimen-
tos nestes projetos ultrapassa US$ 150 milhões.

Petrobras Biocombustivel S.A. - Assistência no estabelecimen-
to de joint ventures e investimentos na área de biocombustíveis 
(em andamento)

Petrobras - Projetos de fornecimento de combustível: consulto-
ria jurídica para o departamento de fornecimento de 
combustíveis da Petrobrás (em andamento) em conexão com 
demais projetos de fornecimento de combustíveis envolvendo 
diferentes jurisdições, incluindo um projeto de etanol.

BIOCOMBUSTÍVEL

Comanche – Assistência em joint ventures, aquisição e/ou 
desenvolvimento de projetos de biocombustíveis no Brasil (três 
usinas de etanol nos estados de São Paulo e Maranhão e uma 
usina de biodiesel no estado da Bahia). O valor dos investimen-
tos nestes projetos ultrapassa US$ 150 milhões.

Petrobras Biocombustivel S.A. - Assistência no estabelecimen-
to de joint ventures e investimentos na área de biocombustíveis 
(em andamento)

Petrobras - Projetos de fornecimento de combustível: consulto-
ria jurídica para o departamento de fornecimento de 
combustíveis da Petrobrás (em andamento) em conexão com 
demais projetos de fornecimento de combustíveis envolvendo 
diferentes jurisdições, incluindo um projeto de etanol.

PETROQUÍMICOS

Companhia de Fomento Mineral - CFM - Assistência na 
redação e negociação de contratos de fornecimento de 
minério de ferro de longo prazo para compradores dos EUA, no 
valor de US$6 milhões por mês por 60 meses.

São Bernardo – Negociações com potenciais compradores de 
mina de minério de ferro, pelo valor estimado de US$ 1 bilhão.

Vale – Assistência em aquisição de terreno para a construção 
de Porto no Estado do Pará de modo a escoar produção de 
minério da região norte e nordeste para todo o Brasil e exterior.

MINERAÇÃO

AES - Projetos de geração de pequena escala. Assistência 
completa na seleção da contratada do EPC para a construção 
de três projetos de geração de energia de pequena escala.

Consórcio Lumus/Andromeda – Assistência a cliente na 
discussão, negociação e elaboração de contrato de EPC e 
contratos relacionados, além de questões regulatórias.

Motorola - Análise da Solicitação de Proposta e participação 
na sessão de licitação pública. O trabalho envolveu a análise 
de vários contratos, incluindo diversas áreas e aspectos 
regulatórios. O projeto está diretamente relacionado com a 
melhoria dos sistemas de telecomunicações da Polícia do 
Estado de São Paulo.

Petrobras - Consultoria jurídica sobre normas públicas 
relacionadas à construção de: Gasodutos Urucu-Manaus e 

INFRAESTRUTURA

APM Terminals - Joint Venture com a aquisição de 50% da 
participação acionária da Europa Terminal Brasil Participações 
Ltda. (controlador da Brasil Terminal Portuário S.A.). O negócio 
envolveu sofisticado trabalho de due diligence, legislação
regulatória e ambiental.

Hutchison – Aquisição de terminais portuários: assistência 
jurídica completa ao potencial comprador incluindo 

PORTOS

Vale – Suporte em acordo de investimento para implementar 
uma planta de fabricação de aço no Estado do Ceará.

Vale – Assistência a mineradora em relação ao investimento na 
Anglo Ferrous Amapá.

Vale – Assistência na organização de instalação portuária 
privada de minério de ferro no Rio de Janeiro e na venda de 
direitos minerários.

Cacimbas-Vitória; Refinaria de Duque de Caxias (REDUC); 
Estação de Redução de Pressão de Cabiúnas; Ampliação do 
CENPES (Centro de Pesquisa da Petrobras); Doca Seca do Rio 
Grande; P-34 (Campo de Jubarte); P-52 (Campo de 
Roncador); P-53 (Campo de Marlim Leste); P-54 (Campo de 
Roncador); PMXL-1 (Campo de Mexilhão); e PRA-1.

Toyota - Aquisição da NovaAgri.

Assistência à empresa de engenharia para a análise do 
Concurso Público do Estado do Amazonas e de São Paulo para 
a construção de linhas de monotrilho para a Empresa do Metrô 
do Governo do Estado.

Representação de uma grande empresa industrial na 
negociação de vários acordos para operar o estádio de 
futebol onde acontecerão jogos da Copa do Mundo 2014.

preparação de relatório de auditoria legal, consultoria sobre a 
estrutura da aquisição e negociação de contratos de 
transação.

Minerinvest - Assistência em acordo preliminar com a MMX 
Mineração e Metálico e a LLX Sudeste Operações Portuárias, 
que irão comprar e exportar o minério de ferro da companhia 
por US$ 500 milhões ao ano.
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