Fundado em 1959,
Ulhôa Canto, Rezende
e Guerra Advogados
é referência em
advocacia empresarial.
A união de talentos experientes, comprometidos
com a excelência e a inovação, tem credenciado o escritório a participar de operações de grande relevância no cenário corporativo brasileiro e internacional.

Ulhôa Canto, Rezende e Guerra
Advogados was founded in 1959
and is a benchmark firm in the
business legal practice.

Presente no Rio de Janeiro, em São Paulo e Brasília,
e com correspondentes nas demais capitais do Brasil,

The alliance of experienced talents committed with

Ulhôa Canto assessora clientes nacionais e estrangei-

excellence and innovation has led the firm to participate

ros de todos os setores econômicos e tem contribuído

in the most relevant transactions held in the domestic

decisivamente para a estruturação e o desenvolvi-

and international corporate scenario.

mento de negócios, empresas, grupos e mercados.

With a presence in Rio de Janeiro, São Paulo, and
Brasilia, and with correspondents in the other Brazilian
capitals, Ulhôa Canto provides legal assistance to
local and foreign clients in all fields of activity, and has
contributed decisively in structuring and developing
business, companies, groups, and markets.
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Uma trajetória
construída com
conhecimento
e inovação
O escritório Ulhôa Canto avalia os interesses de cada

com a superação é reafirmado diariamente em um

cliente de forma única e criteriosa. Nossa equipe de

ambiente de aprendizado contínuo, por meio de pro-

advogados estuda em profundidade as particulari-

gramas de treinamento, estímulo à interação entre

dades de cada caso, para oferecer orientação basea-

diferentes especialidades e intercâmbios com as

da em sólida experiência e conhecimento do Direito.

melhores universidades e escritórios internacionais.

Os resultados obtidos comprovam o sucesso desse

A track record built with
expertise and innovation
The Ulhôa Canto law firm takes care of the interests of
each client in a personal and tailor-made manner. Our

A trajetória do escritório Ulhôa Canto é resultado da

team of attorneys performs an in-depth study of each

união de tradição com inovação e da expertise de

case’s specifics, in order to provide guidance based on

advogados consagrados com o dinamismo de jovens

a solid background and knowledge of Law. The results

O Ulhôa Canto combina conhecimento, experiência e

talentos. O reconhecimento do mercado e das prin-

achieved express the success of this commitment in

criatividade, para atender aos desafios propostos por

cipais entidades e publicações jurídicas no Brasil

providing innovative and customized solutions.

seus clientes. Nos mais de 50 anos de nossa história,

e no mundo atesta o êxito do nosso compromisso.

compromisso de desenvolver soluções inovadoras
e personalizadas.

estabelecemos precedentes nas esferas empresarial,
judicial e administrativa e nos tornamos referência em diversas matérias jurídicas. O compromisso

environment of constant learning, by means of training
programs, the interaction among our different areas
of practice, and through interchanges with the best
international law schools and law firms.
The track record of the Ulhôa Canto law firm is the
outcome of an alliance of tradition with innovation, and

Ulhôa Canto conciliates knowledge, experience, and

of the expertise of renowned attorneys with the motivation

creativity in order to meet the challenges posed

of young talents. The recognition by the market and the

by its clients. In over 50 years of legal practice, we

main legal entities and publications in Brazil and abroad

have set precedents in the business, judicial, and

express the success of our commitment.

administrative levels and have become a reference
in a number of legal issues. Our commitment to
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overcome challenges is reasserted on a daily basis in an
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Tributário
Os fundadores do escritório, Gilberto de Ulhôa Canto
e Condorcet Rezende, contribuíram para a criação
do próprio sistema tributário vigente no País. De
fato, Gilberto de Ulhôa Canto foi um dos principais
membros das Comissões responsáveis pela elabo-

Tax
Consultoria sobre aspectos fiscais relativos a
reorganizações societárias e aquisições de empresas,
planejamento tributário nacional e internacional,
além de estudos sobre questões tributárias específicas
relacionadas com diversos setores da economia, tais
como energia, finanças, telecomunicações, petróleo e

Its founders Gilberto de Ulhôa Canto and Condorcet
Rezende have contributed to the creation of the
taxation system in force in the Country. Gilberto de
Ulhôa Canto was a key member of the Committees

Counsel on fiscal aspects relating to corporate
reorganizations and company acquisitions, domestic
and international tax planning and studies on specific
tax issues in connection with several economy’s
sectors, such as energy, finance, telecommunications,
oil and gas, project finance, infrastructure, overseas

gás, project finance, infraestrutura, comércio exterior

that were responsible for the draft of the projects

ração dos projetos dos quais resultaram a Emenda

e mercado financeiro;

which resulted in the Constitutional Amendment

Constitucional nº 18/65 e o Código Tributário Nacio-

Contencioso administrativo e judicial perante a União

no. 18/65 and the National Tax Code (CTN). It was

state, and local government authorities. Ulhôa Canto

nal (CTN). Foi por meio desses diplomas legais que,

Federal, Estados e Municípios. Entre várias outras, o

through these enactments, that for the first time

operates in the following issues among others:

pela primeira vez, houve no Direito brasileiro um
ordenamento jurídico que dispôs, em nível constitu-

escritório Ulhôa Canto tem atuado destacadamente nas
seguintes matérias:
Questões relacionadas a incidências tributárias e

in the Brazilian law that general principles and
rules governing the legal relations between the tax

market and financial market areas;

Administrative and court proceedings before federal,

Questions regarding the tax implications and tax
benefits applicable to the oil industry;
Taxation of communication services and value added;

cional e de lei complementar, sobre os princípios e

benefícios fiscais aplicáveis ao setor petrolífero;

administration and taxpayers has a law which was

regras gerais que regulam as relações jurídicas entre

Tributação dos serviços de comunicação e valor

given at the constitutional level and supplementary

Taxation of transactions involving electric energy;

law. Note that, with more than 50 years of existence,

Taxation of the commercial and industrial sectors;

the CTN has never had any of its provisions declared

Taxation of financial and capital markets;

o Fisco e os contribuintes. Note-se que, com mais de
50 anos de existência, o CTN jamais teve qualquer
dos seus dispositivos declarado inconstitucional.

adicionado;
Tributação de operações com energia elétrica;
Tributação dos setores comercial, industrial;

unconstitutional.

Tributação nos mercados financeiro e de capitais;

Desde então, e graças à renovação promovida em
cada geração de novos profissionais, o escritório

regime in the 3 areas of the Federation (federal, state

Since that and as result of the renovation promoted in
Consultas administrativas e pedidos de regime especial
nas 3 esferas da Federação (Federal, Estadual e

each generation of new professionals, the Ulhôa Canto

Ulhôa Canto se mantém como uma das principais

Municipal);

law firm is known as one of the key references in Tax

referências em Direito Tributário no Brasil, partici-

Identificação, análise e requerimento de benefícios

Law in Brazil, participating in significant transactions

pando de operações de extrema relevância nos di-

fiscais aplicáveis às atividades exercidas pelos seus

in several business sectors and representing clients in

versos setores da economia e representando clientes

clientes;

em questões de grande complexidade perante todas

Assessoria na análise e elaboração de projetos

as instâncias judiciais e administrativas.

de leis e atos normativos que busquem promover a

No âmbito tributário, o escritório atua, prioritaria-

melhor adequação das normas que integram o Sistema
Tributário Nacional.

Administrative counsels and requests for special

very complex issues before all the administrative and
judicial court levels.

and municipal);

Identification, analysis and applications for special tax
treatment applicable to the activities developed by its
clients;

Assistance in the analysis and preparation of bills
and normative rulings aiming at promoting the best
accommodation of the rules integrating the Brazilian
Taxation System, including in connection with the Tax
Reform.

In the tax area, the law firm operates, with priority, in
the following issues:

mente, nas seguintes áreas:
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Societário e
Mercado de Capitais

Mercado Financeiro

O escritório Ulhôa Canto presta assessoria em todos

O escritório Ulhôa Canto tem sólida experiência na

Corporate Law and Capital Markets

os aspectos do direito empresarial, especialmente

Financial Market

implementação de operações de empréstimo e de

na área societária e de mercado de capitais. Me-

Ulhôa Canto provides legal assistance in all aspects of

financiamento, especialmente para projetos de in-

Ulhôa Canto has solid expertise in implementing

rece destaque a nossa experiência em processos

business legal practice, in particular in the corporate

fraestrutura. No curso de sua história, tem contribu-

loan and financing transactions, in particular for

de venda, aquisição e reorganização societária,

area and the capital markets. It should be pointed out

ído para a modelagem de negócios que demandam

infrastructure projects. The firm has contributed in the

relacionados ou não a planejamentos tributários,

our experience in sales, acquisition, and corporate

captação de recursos, com destacada atuação em

course of its activities in establishing a business model

envolvendo empresas dos mais variados setores.

reorganization procedures, whether or not related to

processos administrativos perante o Banco Central

for transactions that require funding, with outstanding

Criatividade na construção de soluções, aliada a

tax planning, in connection with companies in a great

do Brasil e o Conselho de Recursos do Sistema Fi-

performance in administrative proceedings before

criteriosa análise dos riscos envolvidos, tem con-

number of business sectors. Creativity in the design of

nanceiro Nacional. O escritório atua nas seguintes

Banco Central do Brasil and Conselho de Recursos do

tribuído para o sucesso das operações de nossos

solutions in conjunction with a judicious analysis of

questões, entre outras:

Sistema Financeiro Nacional. The law firm operates in

clientes no Brasil e no mundo. No âmbito societá-

the risks involved, has contributed to the success of our

the following issues, among others:
Negociação, elaboração e acompanhamento da

rio e de mercado de capitais, o escritório atua nas

clients’ transactions in Brazil and throughout the world.

seguintes questões, entre outras:

In the corporate and capital markets area, the law firm

crédito e financiamento doméstico e internacional;

operates in the following issues, among others:

Aperfeiçoamento de garantias e análise de aspectos

Estruturação de governança de consórcios e
sociedades em geral — anônimas, limitadas e em conta de
participação, entre outras;

Transformação, fusão, cisão e incorporação de
sociedades, operações de dropdown, incluindo
planejamento tributário;

Auditoria jurídica de empresas em processos de
aquisição, venda ou captação de recursos nos
mercados doméstico e internacional, com identificação
de eventuais contingências e proposta de medidas
mitigadoras;

Representação em processos judiciais e inquéritos
administrativos perante a Comissão de Valores
Mobiliários e o Conselho de Recursos do Sistema
Financeiro Nacional;

Negociação, estruturação e execução de operações de
compra e venda de participações societárias, abertura
e fechamento de capital de empresas e emissão de
títulos e valores mobiliários (ações, debêntures, ADRs,
BDRs, commercial papers, bonds, notes), nos mercados
doméstico e internacional, inclusive ofertas públicas,
relacionadas ou não à aquisição de controle;

Elaboração de pareceres.

execução de contratos de empréstimo, abertura de

cambiais;
Structuring of governance for consortiums and
companies in general – corporations, limited liability

Estruturação e avaliação jurídica de garantias reais e

partnerships, and special partnerships, among others;

fidejussórias em operações de crédito;

Conversions, mergers, spin-offs, and takeovers of

Planejamento e execução de operações de

companies, dropdown transactions, including tax

reestruturação de dívida;

planning;
Assessoria e implementação de operações derivativas,
Legal due diligence in companies involved in acquisition,

incluindo contratos de swap, opções e futuros,

sale and reorganization procedures in the local

operações compromissadas e outras operações em

and overseas markets, with the detection of likely

bolsas de valores e de mercadorias e futuros e no

contingencies and a proposal for mitigating steps;

mercado de balcão;

Representation in lawsuits and administrative

Planejamento jurídico da aplicação de recursos nos

proceedings before Comissão de Valores Mobiliários

mercados de renda fixa e variável, no Brasil e no

and Conselho de Recursos do Sistema Financeiro

exterior, para investidores nacionais e estrangeiros;

Nacional;
Assessoria jurídica em operações de câmbio e
Negotiation, structuring and execution of purchase

transferências internacionais de moeda nacional;

and sale transactions of equity holdings, initial public
offerings, delisting public companies, and security

Estruturação, execução e análise de operações de

issues (shares, debentures, ADRs, BDRs, commercial

securitização de recebíveis;

Negotiation, preparation and monitoring the enforcement
of loan agreements, credit facilities, and domestic and
international loans;

Enhancement of securities and analysis of foreign exchange
aspects;

Structuring and legal assessment of tangible and unsecured
warranties on loan transactions;

Planning and implementation of debt restructuring
transactions;

Counseling and implementation of derivatives transactions,
including swap, options, and futures agreements, repurchase
transactions and others in the stock, commodities, and
futures markets, and over-the-counter transactions;

Legal planning in connection with the application of funds
in the fixed income and stock markets, in Brazil and overseas,
for national and foreign investors;

Legal assistance in foreign exchange transactions and
international transfers of local currency;

Structuring, implementation and analysis of the
securitization of receivables;

papers, bonds, notes) in the domestic and international
markets, including public offerings for acquiring

Emissão de títulos de dívida em colocações públicas ou

control and otherwise;

privadas;

Drafting of opinions.

Análise, estruturação e execução de operações de
arrendamento mercantil (operacional e financeiro) e
factoring;

Representação em processos administrativos e
perante o Banco Central e o Conselho de Recursos do
Sistema Financeiro Nacional em processos envolvendo
constituição, reorganização societária, transferência
de controle e outras operações referentes a

Floating of debt securities in public and private placements;

Analysis, structuring and implementation of (operating and
financial) leasing transactions and factoring;

Representation in administrative proceedings and before
Banco Central do Brasil and Conselho de Recursos do
Sistema Financeiro Nacional in proceedings involving
the creation of companies, corporate reorganizations,
transfers of control, and other transactions in connection
with financial institutions and similar entities.

instituições financeiras e assemelhadas.
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Project Finance
Com ampla experiência na assessoria jurídica a

Project Finance

agentes financiadores, patrocinadores e tomadores
de crédito, o escritório Ulhôa Canto destaca-se na

With broad experience in legal counsel to financing

implantação de projetos de infraestrutura nos se-

agents, lenders and borrowers, the Ulhôa Canto

tores de petróleo e gás, telecomunicações, energia,

law firm is recognized for the implementation

petroquímico, mineração e siderurgia. No setor de

of infrastructure projects in oil and gas,

project finance, o escritório atua nas seguintes ques-

telecommunications, energy, petrochemicals, mining

tões, entre outras:

and steel. The law firm operates in the following
issues, among others:

Assessoria legal para estruturação de financiamento
nos mercados de crédito doméstico e internacional;

Análise de documentos e de todos os aspectos legais,
inclusive societários, cambiais e tributários;

Participação na negociação de instrumentos
jurídicos perante instituições financeiras privadas
e governamentais, nacionais e estrangeiras,
patrocinadores e tomadores de crédito;

Estruturação de pacote de garantias de financiamento
e elaboração ou revisão de contratos de garantia
(hipoteca, penhor, caução e alienação fiduciária, entre
outros);

ELABORAÇÃO DE TODOS OS INSTRUMENTOS LEGAIS
PERTINENTES À IMPLEMENTAÇÃO E OPERAÇÃO DE INSTALAÇÕES,

Legal counsel in structuring loans in the domestic and
overseas credit markets;

Documental analysis and all the legal aspects,
including corporate, foreign exchange, and tax aspects;

Participation on the negotiation of legal instruments
before private and official financial institutions,
domestic and overseas, and lenders and borrowers;

Preparation of all legal instruments in connection
with the implementation and operation of facilities,
including Engineering, Procurement and Construction
(EPC), Operation and Maintenance (O&M) agreements,
and others related to specific activities such as Power
Purchase Agreements (PPA) in the energy sector.

INCLUSIVE CONTRATOS DE ENGINEERING, PROCUREMENT AND
CONSTRUCTION (EPC), OPERATION AND MAINTENANCE (O&M) E
OUTROS, RELACIONADOS A SETORES ESPECÍFICOS, COMO POWER
PURCHASE AGREEMENT (PPA), NA ÁREA DE ENERGIA.
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Administrativo

Energia Elétrica

Tendo atuado nos mais importantes projetos de

A atuação do escritório Ulhôa Canto confunde-se

Administrative Law

infraestrutura do País, o escritório Ulhôa Canto

Electric Energy

com a própria história do setor de energia elétrica no

destaca-se na representação de clientes em pro-

Having participated in the country’s most important

Brasil. Participamos da modelagem e reestruturação

The firm’s practice is closely tied to the electric energy

cessos licitatórios e questões ligadas à regulação

infrastructure projects, Ulhôa Canto law firm is

jurídica do setor em nível federal, das privatizações

sector’s background in Brazil. We participated in

de mercados e serviços. Empresas privadas e a ad-

recognized for representing clients in public bid

das mais importantes distribuidoras de energia do

the sector’s modeling and legal restructuring at the

ministração pública têm sido representadas pelo

procedures and issues related to the regulation of

País, da elaboração de seu novo marco regulatório

federal level, in the privatization of the country’s key

escritório nos principais processos de privatização,

markets and services. The law firm has represented

– incluindo a criação do Mercado Atacadista de Ener-

electricity distributors, the preparation of its new

venda, concessão, permissão e autorização de servi-

private sector companies and public administration

gia (MAE) e do Operador Nacional do Sistema Elé-

regulatory framework – including the creation of

ços públicos, em setores como energia, telecomuni-

in the key privatization, sale, concession, permit,

trico (ONS) – e também da elaboração dos contratos

the Mercado Atacadista de Energia (MAE) and the

cações, petróleo, transporte e saneamento. No que

and public service authorization procedures in

iniciais de compra, venda e transmissão de energia

Operador Nacional do Sistema Elétrico (ONS) – in

se refere ao Direito Administrativo, o escritório atua

activities such as energy, telecommunications, oil,

elétrica e da estruturação da Agência Nacional de

addition to the drafting the initial agreements for the

nas seguintes questões, entre outras:

transportation, and sanitation. With respect to the

Energia Elétrica (ANEEL). No setor de energia elétrica,

purchase, sale and transmission of electric energy,

Administrative Law, the law firm operates in the

o escritório atua nas seguintes áreas, entre outras:

and the structuring of Agência Nacional de Energia

Representação de clientes em licitações,
compreendendo avaliação jurídica de todo o processo:

following issues, among others:

Elétrica (ANEEL). In the electric energy sector, the law
Consultoria a empresas em questões regulatórias,

instrumentos convocatórios, estruturação da
participação no procedimento licitatório, preparação

Representation of clients in public bids, including

de documentos e montagem de propostas, elaboração

the entire procedure’s legal assessment: bid notices,

de impugnações, recursos administrativos e judiciais

structuring of the participation on the bid procedure,

ALÉM DE participação em audiências públicas;

preparation of documentation and preparation of

Assessoria em processos de outorga de concessões,

and court appeals, and attendance at public hearings;

proposals, drafting of contestations, administrative

societárias, ambientais, contratuais e tributárias

firm operates in the following issues, among others:

específicas do setor;
Advisory services in regulatory, corporate,
Contencioso administrativo/regulatório e judicial;

environmental, contractual, and tax issues specific to
the activity;

Auditoria jurídica de empresas relacionadas a
processos de aquisição e reestruturação societária;

Administrative regulatory and court proceedings;

permissões e autorizações de uso de bens e serviços
públicos e na negociação de contratos e suas revisões,

Legal counsel in procedures in connection with

especialmente em questões tarifárias;

concessions, permits and authorizations concerning

Orientação e representação de clientes perante órgãos

agreements and their reviews, in particular with

da administração pública, incluindo secretarias de

regard to pricing;

the use of assets and public services, and in negotiating

estado, ministérios, autarquias, fundações e agências
reguladoras;

Guidance and representation of clients before public
administration bodies, including state secretariats,

Contencioso regulatório;

ministries, autarkies, foundations, and regulatory
agencies;

Elaboração de pareceres.
Regulatory proceedings;

Drafting of opinions.

NEGOCIAÇÃO E ASSESSORIA EM PROJETOS DE GERAÇÃO,

Legal due diligence in companies involved in

TRANSMISSÃO E DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA, E

acquisitions and corporate restructuring;

ELABORAÇÃO DE DIVERSOS INSTRUMENTOS JURÍDICOS
PERTINENTES, OPERACIONAIS (POWER PURCHASE AGREEMENTS
– PPAS; INTERCONEXÕES; ENGINEERING, PROCUREMENT AND
CONSTRUCTION – EPCS; E OPERATION AND MAINTENANCE –
O&MS) E FINANCEIROS;

Negotiation and counsel on projects with regard
to electric energy generation, transmission, and
distribution, and preparation of the respective
legal operating (Power Purchase Agreements,
Interconnections, Engineering, Procurement and

Assistência em processos licitatórios para implantação

Construction, and Operation and Maintenance) and

de usinas de geração de energia hidrelétrica, derivadas

financial instruments;

de gás, carvão ou fontes alternativas;
Guidance in public bidding procedures for the
Elaboração e negociação de contratos, incluindo

construction of hydroelectric plants and thermo

fornecimento de equipamentos e construção em regime

plants run on gas, coal, or alternate sources;

de empreitada, relacionados à implantação de usinas de
geração de energia;

Preparation and negotiation of agreements in
connection with the supply of equipment and the

Assessoria em processos de privatização de empresas de

construction of power plants under contractual

geração e distribuição do setor elétrico.

arrangements;

Advisory services in privatization procedures regarding
electricity generation and distribution companies.
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Telecomunicações
O escritório Ulhôa Canto tem mais de 50 anos de

Telecommunications

experiência na área de telecomunicações. Nosso

Petróleo e Gás
O escritório Ulhôa Canto presta assessoria jurídica

Oil and Gas

em todas as etapas da cadeia produtiva do petróleo e

profundo conhecimento da regulação e tributação

Ulhôa Canto law firm has over 50 years’ experience in

do gás natural. Em função de nossa atuação pioneira

Ulhôa Canto provides legal counsel in all the stages

do setor nos torna presença constante nos negócios

telecommunications services. Our in-depth knowledge

no setor, que remonta aos primeiros contratos de

of the oil and natural gas productive chain. Based on

mais relevantes realizados nas últimas décadas. No

of the activity’s regulations and taxation has often

risco celebrados entre a Petrobras e empresas priva-

our pioneering practice in the sector, which goes back

setor de telecomunicações, o escritório atua nas se-

placed us in the core of its most relevant transactions in

das, adquirimos expertise nos aspectos tributários,

to the first risk agreements entered into by Petrobras

guintes questões, entre outras:

recent decades. In the telecommunications sector, the

contratuais e regulatórios da indústria, contribuindo

and private enterprise, we have acquired expertise

law firm operates in the following issues, among others:

de maneira decisiva para a elaboração e o desenvol-

in the tax, contractual, and regulatory aspects of

vimento de projetos. No setor de petróleo e gás, o

the industry, which contributed decisively in project

escritório atua nas seguintes questões, entre outras:

preparation and development. In the oil and gas

Elaboração e negociação de contratos de construção
e lançamento de satélites, tendo participado de
projetos relativos ao Brasilsat A1, A2, B1, B2, B3 e B4;

Assessoria na formação de joint ventures para
licitações públicas de telefonia celular, televisão a
cabo e telefonia fixa;

Consultoria em questões de regulação, societárias,
contratuais, concorrenciais e tributárias específicas
do setor;

Orientação na modelagem e estruturação de compra ou
venda de empresas e em questões regulatórias relativas
a transferências de controle e reorganizações
societárias;

Assessoria em licitações referentes a outorgas
de concessões e autorizações para exploração de
serviços, incluindo constituição de consórcios e
elaboração e negociação de acordos de associação;

Implantação de projetos que envolvam prestação
de serviços de telecomunicações, como
radiodifusão, comunicação multimídia, uso de
satélites, desenvolvimento e exploração de redes de
telecomunicações;

Negociação e elaboração de contratos diversos,
incluindo fornecimento de equipamentos, joint
ventures, compartilhamento de infraestrutura e de
financiamento;

Contencioso administrativo e judicial;

Assessoria em processos de criação de leis, decretos
e normas regulatórias no Congresso NACIONAL,
NO MINISTÉRIO DAS COMUNICAÇÕES E NAS AGÊNCIAS
REGULADORAS.

Preparation and negotiation of agreements for
building and launching of satellites, with participation

sector, the law firm operates in the following issues,

in the Brasilsat A1, A2, B1, B2, B3, and B4 projects;
Consultoria em questões regulatórias, tributárias e
Legal counsel in the organization of joint ventures

societárias específicas do setor;

among others:

for public bidding procedures in connection with
mobile telephone, cable television, and land telephone

Estruturação de operações de project finance para

Legal counsel in regulatory, tax, and corporate issues

services;

desenvolvimento de blocos petrolíferos onshore e

specific to the sector;

offshore;
Structuring of project finance transactions in order

Advisory services in regulatory, corporate,
contractual, competitive and tax issues specific to the

Estruturação de operações de farm‐in e farm‐out;

to exploit onshore and offshore oil blocks;

Análise de questões fiscais, sobretudo envolvendo o

Structuring of farm-in and farm-out transactions;

sector;

Guidance in modeling and structuring corporate

regime aduaneiro especial de exportação e importação

acquisitions or sales of companies and in issues

de bens destinados à exploração e à produção de

Examination of fiscal issues, predominantly involving

regarding equity transfers and corporate

petróleo e gás natural (REPETRO);

the regime aduaneiro especial de exportação e
importação de bens destinados à exploração e

reorganizations;
Assistência na estruturação de operações, tais como

produção de petróleo e gás natural (REPETRO);

Advisory services in public bids with regard to the

transporte, armazenamento, importação e exportação,

granting of concessions and authorizations for the

envolvendo petróleo, gás natural e biocombustíveis,

Assistance in the structuring of transactions such as

provision of services, including the organization of

bem como para a obtenção de autorizações perante

the transportation, storage, import and export of oil,

consortiums and the preparation and negotiation of

a Agência Nacional do Petróleo, Gás Natural e

natural gas and biofulls, as well as for the obtation

association agreements;

Biocombustíveis (ANP), o Instituto Brasileiro do Meio

of authorizations before Agência Nacional do Petróleo,

Ambiente e dos Recursos Naturais Renováveis (IBAMA) e

Gás Natural e Biocombustíveis (ANP), Instituto Brasileiro

Implementation of projects involving the rendering of

os demais órgãos governamentais competentes;

do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais Renováveis
(IBAMA), and other competent governmental bodies;

telecommunications services such as radio broadcasts,
multimedia communication, use of satellites,

Elaboração e negociação de contratos para

development and exploration of telecommunication

constituição de consórcios, arrendamento de

Drafting and negotiation of agreements for the

networks;

embarcações, importação, transporte e distribuição

creation of consortiums, leasing of vessels, imports,

de gás natural, turnkey, análise de dados geofísicos,

transportation and distribution of natural gas,

Negotiation and drafting of agreements in general,

compra e venda de petróleo e de gás, construção e

turnkey transactions, analysis of geophysical data,

including for the supply of equipment, joint ventures,

financiamento de gasodutos, oleodutos, embarcações e

purchase and sale of oil and gas, construction and

infrastructure sharing, and loans;

demais instalações de infraestrutura;

funding of oil and gas pipelines, oil pipelines vessels,
and other infrastructure facilities;

Administrative and court proceedings;

Contencioso administrativo e judicial.
Administrative and court proceedings.

Advisory services in procedures to create laws,
decrees, and normative rulings in the Brazilian
Congress, Ministry of Communications, and the
regulatory agencies.
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Mineração e Siderurgia
Com longa tradição de atuação no setor, o escritório

Mining and Steel

Ulhôa Canto presta aos seus clientes assessoria em
projetos de compra e reestruturação de empresas,

With an extensive background in the sector, Ulhôa

em cessões de direitos minerários e na negociação

Canto provides advisory services to its clients in

de contratos de fornecimento de equipamentos in-

projects involving the sale and restructuring of

dustriais e de insumos com os principais fornece-

companies, in assignments of mining rights, and in the

dores asiáticos, europeus e norte-americanos. No

negotiation of agreements for the supply of industrial

setor de mineração e siderurgia, o escritório atua

equipment and inputs with key Asian, European, and

nas seguintes questões, entre outras:

US suppliers. In the mining and steel sector, the law
firm operates in the following issues, among others:

Negociação, análise e elaboração de contratos,
incluindo cessão e transferência de direitos minerários
e arrendamento de jazidas e de equipamentos para
exploração, entre outros;

Elaboração de pareceres sobre normas e regulamentos
relativos à mineração;

Análise de questões societárias, ambientais,
contratuais e tributárias específicas do setor,
inclusive operações de transferência de controle e
reorganização societária;

Assistência jurídica em processos para obtenção de
alvará de pesquisa e decreto de lavra de recursos
minerais, entre outras autorizações governamentais
aplicáveis;

Contencioso judicial e administrativo em matéria de
Direito Minerário.
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Negotiation, examination and drafting of agreements,
including assignments and transfers of mining rights
and leasing of ore deposits and exploration equipment,
among others;

Drafting of opinions on mining rules and regulations;

Examination of corporate, environmental, contractual,
and tax issues specific to the sector, including transfer
of equity control and corporate reorganization
transactions;

Legal counsel in applying for natural resource
research licenses and mining decree, among other
relevant government approvals;

Court and administrative proceedings with regard to
Mining Law.

Saneamento
O escritório Ulhôa Canto tem amplo conhecimento

Meio Ambiente
Sanitation

Os clientes do escritório Ulhôa Canto são assessora-

Environmental Law

dos nas mais variadas questões envolvendo Direito

e experiência em projetos de privatização de companhias de saneamento básico, terceirização de ser-

We have gained a broad acquaintance and experience

Ambiental. Destaca-se a experiência do escritório

Ulhôa Canto’s clients receive counsel on numerous

viços de captação, tratamento de água e disposição

in privatization projects of basic sanitation companies,

na análise de riscos ambientais em processos de

issues regarding Environmental Law. The law

final de resíduos industriais, e em parcerias público-

outsourcing of water caption, treatment and definite

aquisição e venda de empresas, bem como no desen-

firm’s experience is relevant in the examination of

privadas. No setor de saneamento, o escritório atua

disposal of industrial residues services, and in public-

volvimento de projetos de infraestrutura e criação

environmental risks in corporate sale and purchase

nas seguintes questões, entre outras:

private partnerships. In the sanitation sector, the law

de modelos de negócio. Na área de meio ambiente, o

procedures, as well as in the development of

firm operates in the following issues, among others:

escritório atua nas seguintes questões, entre outras:

infrastructure projects and the creation of business

Advisory services in regulatory, corporate,

Identificação de contingências e riscos ambientais sob

environmental, contractual, and tax issues specific

o aspecto legal;

Consultoria em questões regulatórias, societárias,
ambientais, contratuais e tributárias específicas do
setor, incluindo análise de operações de transferência
de controle e reorganizações societárias;

Orientação e representação perante agências
reguladoras e demais autoridades competentes;

Representação em licitações e processos de outorga de
concessões, permissões e autorizações de uso de bens e
prestação de serviços públicos;

Negociação de contratos de concessão e seus
respectivos aditamentos, especialmente quando
decorrentes de processo de revisão de tarifas e metas
e da manutenção do equilíbrio econômico-financeiro
contratual;

Orientação em operações de financiamento junto a
organismos nacionais, internacionais e multilaterais;

Contencioso judicial e administrativo;

Acompanhamento da evolução legislativa do setor e a
definição de seu marco regulatório.

models. In the environmental area, the law firm
operates in the following issues, among others:

to the sector, including the examination of transfer
of equity control transactions and corporate

Consultoria para obtenção de licenças, permissões e

Detection of contingencies and environmental risks

reorganizations;

autorizações governamentais;

under the legal point of view;

Guidance and representation before regulatory

Representação de clientes em processos judiciais e

Assistance in applying for governmental licenses,

agencies and other competent entities;

administrativos, sobretudo nas negociações de Termos

permits and authorizations;

de Ajustamento de Conduta Ambiental (TAC) e termos
Representation in public bids and in procedures

de compromisso com o Ministério Público e demais

Representation of clients in court and administrative

regarding the grating of concessions, permits, and use

autoridades competentes.

proceedings, predominantly in the negotiation of

of assets and public services authorizations;

Environmental Conduct Adjustment Agreements and
commitment terms with the Public Attorneys’ Office and

Negotiation of concession agreements and their

other relevant competent bodies.

respective amendments, in particular as a consequence
of the review of fees and targets and maintenance of a
contractual business and financial equation;

Guidance in credit transactions with domestic,
international, and multilateral bodies;

Administrative and court proceedings;

Legal counsel on the development of the legislation
of the sector and the definition of the regulatory
framework.
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Imobiliário
O escritório Ulhôa Canto representa pessoas físicas

Aviação
Real Estate

e jurídicas em questões e projetos imobiliários di-

O escritório Ulhôa Canto assessora clientes nacio-

Aviation

nais e estrangeiros que atuam em diversos ramos

versos. A sinergia com a larga experiência do escri-

Ulhôa Canto represents individuals and legal entities

da indústria aeronáutica. Auxiliamos clientes na

Ulhôa Canto advises domestic and foreign clients

tório em outras áreas (mais notadamente em Direito

on several real estate issues and projects. The synergy

constituição e aquisição de empresas atuantes no

involved with several sectors of the aviation industry.

Tributário, Societário e do Meio Ambiente) agregou

resulting from the vast experience of Ulhôa Canto in

setor aéreo, tais como empresas de taxi aéreo, e em

We advise clients in the incorporation and acquisition

muito valor aos trabalhos do Ulhôa Canto no seg-

other legal areas (more specifically Tax, Corporate

negociações relacionadas a aeronaves. A assessoria

of companies in the aviation sector, such as air charter

mento imobiliário realizado na última década. O

and Environmental Law) has added much value to

abrange desde a estruturação da operação – com

companies, as well as in negotiations related to

escritório atua nas seguintes questões, entre outras:

the track record of Ulhôa Canto in the real estate

a análise dos riscos envolvidos e as alternativas

aircrafts. Our advice goes from the structuring of the

segment in the last decade. The law firm operates in

possíveis – até sua concretização, incluindo a ela-

transaction – with the review of the risks involved and

the following issues, among others:

boração de todos os documentos necessários e a

the possible alternatives – until its implementation,

coordenação, de maneira minuciosa, da conclusão

including the preparation of all necessary documents

Avaliação de riscos e contingências legais associados à
aquisição de imóveis ou negócios jurídicos envolvendo
imóveis;

Assessment on risks and legal contingencies associated
Estruturação e implementação de empreendimentos

with the acquisition of real properties or legal

de cada etapa. No setor de aviação, o escritório atua

and the coordination, on detailed basis, of the

imobiliários diversos, tanto em perímetro urbano (sejam

transactions involving real properties;

nas seguintes áreas, entre outras:

conclusion of each step. In the aviation sector, the law

residenciais, industriais, comerciais, shopping centers,
contratos de locação built to suit, entre outros) como

Structuring and implementation of real estate

em área rural;

ventures, both in the urban perimeter (whether
residential, industrial, commercial, shopping centers,

Estruturação de operações de financiamento e

lease transactions, built-to-suit, among others) and in

de investimento no setor imobiliário sob diversas

rural areas;

modalidades, inclusive fundos de investimento e
securitização de recebíveis imobiliários;

Structuring of financing and real estate investments
under many schemes, including investment funds and

elaboração de pareceres sobre aspectos de direitos

securitization of real estate receivables;

reais, possessórios e/ou defesa de interesses nas
esferas judicial e administrativa envolvendo questões

Drafting of opinions on rights in rem, possessory

imobiliárias.

and/or the protection of interests in judicial and
administrative matters involving real estate aspects.

firm operates in the following issues, among others:
Elaboração de atos societários, contratos e demais
documentos para a aquisição e constituição de
empresas de taxi aéreo;

Elaboração de documentos e negociações envolvendo
operações de arrendamento operacional (leasing),
compra e venda e financiamento de aeronaves;

Assessoria SOBRE aspectos fiscais, societários
e regulatórios relacionados às operações de
arrendamento operacional (leasing), compra e venda e
financiamento de aeronaves;

Elaboração de pareceres jurídicos; e

Atuação em processos judiciais relacionados à
tributação incidente nas operações, tal como nas
importações de aeronaves.
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Drafting of the corporate documents, contracts
and other documents aiming the acquisition and
incorporation of air charter companies;

Drafting of documents and negotiations involving
leasing, purchase and sale and financing transactions
of aircrafts;

Advice with respect to fiscal, corporate and
regulatory matters relating to the leasing, purchase
and sale and financing transactions of aircrafts;

Drafting of legal opinions; and

Litigation regarding claims relating to the taxation of
transactions, such as in the importation of aircrafts.
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Tecnologia da Informação

Antitruste e Defesa
do Consumidor

O escritório Ulhôa Canto presta assessoria na cons-

Desde a década de 1980, o escritório Ulhôa Canto

Information Technology

tituição de empresas, aquisições e vendas de par-

Antitrust and Consumer Protection

assessora empresas em processos administrativos

ticipações societárias, negociação e elaboração de

The Ulhôa Canto law firm provides advisory services in

relativos à aprovação de operações perante insti-

Ulhôa Canto has been providing counsel to private

contratos específicos para a área de tecnologia da

organizing companies, acquisitions and sales of equity

tuições de defesa da concorrência e agências regu-

enterprise in administrative proceedings since the

informação. Nossa prática inclui contratos de licen-

holdings, negotiation and drafting of agreements

ladoras, bem como em processos administrativos

1980s, in connection with the approval of transactions

ciamento e desenvolvimento de software e de aluguel

specific to the information technology activity. Our

envolvendo a prática de atos anticoncorrenciais. O

before the antitrust authorities and regulatory

e aquisição de hardware, prestação de serviços de va-

practice includes software licensing and development

escritório atua nas seguintes questões, entre outras:

agencies, as well as in administrative proceedings on

lor adicionado, transferência de arquivos, provimen-

agreements, and hardware rental and acquisitions,

to de conteúdo e de acesso à Internet e a várias outras

value-added service provision, file transfers, provision

plataformas de comunicação virtual, abrangendo

of Internet contents and access, and a number of

orientação e elaboração de políticas de segurança,

other virtual communication platforms, covering the

privacidade e comercialização, entre outras.

guidance and preparation of security, privacy, and
marketing policies, among others.

uncompetitive behaviors. The law firm operates in the
Submissão de operações diversas à aprovação dos
órgãos de defesa da concorrência;

following issues, among others:

Orientação e representação perante órgãos de defesa

Submission of transactions for approval by the

da concorrência e agências reguladoras;

antitrust authorities;

Representação em processos de dumping;

Guidance and representation before the antitrust
authorities and regulatory agencies;

Análise das operações de forma a decidir a necessidade

Entretenimento e Esportes

de submissão às autoridades competentes;

Representation in dumping proceedings;

Elaboração de pareceres;

Examination of transactions in order to determine the
need for submission to the competent bodies;

Contencioso judicial.
Drafting of opinions;

Court proceedings.

O escritório Ulhôa Canto representa atletas e artis-

Entertainment and Sports

tas em temas jurídicos variados e presta assessoria
a empresas interessadas em desenvolver projetos

Ulhôa Canto represents athletes and artists in a

esportivos e de entretenimento. O escritório atua

number of legal aspects, and assists companies

nas seguintes questões, entre outras:

interested in developing sporting and entertainment
projects. The law firm operates in the following issues,

Constituição e organização de fundações assistenciais,
entidades culturais e empresas de promoções artísticas

among others:

e esportivas;
Creation and organization of welfare foundations,
Negociação, estruturação e elaboração de contratos

cultural entities, and companies that promote cultural

diversos, incluindo os relativos a prestação de

and sporting events;

serviços, representação comercial, compra e venda de
participações societárias, cessão e transferência de

Negotiation, structuring and drafting of agreements,

direitos de licenciamento de uso, patrocínios, parcerias

including for service provision, commercial

e cessão por empréstimo de atleta profissional, entre

representations, purchase and sale of equity

outros;

holdings, assignment and transfer of use licensing

Revisão do tratamento fiscal de empresas doadoras,

connection with loans of professional athletes, among

investidoras ou patrocinadoras de eventos artísticos,

others;

rights, sponsorships, partnerships and assignments in

culturais e esportivos.
Review of the tax treatment of donor companies,
investors, or sponsors of artistic, cultural, and
sporting events.
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Arbitragem
Contando com sócios experientes na atuação como

Arbitration

peritos para matérias de Direito brasileiro (amicus
curiæ) perante cortes internacionais, o escritório

With the backing of experienced partners acting as

Ulhôa Canto presta serviços a clientes nacionais e

specialists in topics covered by Brazilian legislation

estrangeiros em procedimentos alternativos de re-

(amicus curiæ) before international courts, the Ulhôa

solução de controvérsias, destacando-se arbitragens

Canto law firm provides legal counsel to domestic and

iniciadas perante as principais cortes do Brasil e no

overseas clients in alternative proceedings for dispute

exterior. O escritório atua nas seguintes questões,

resolution, as in arbitration suits before the key courts

entre outras:

in Brazil and overseas. The law firm operates in the
following issues, among others:

Criação, negociação e análise de cláusulas e
compromissos arbitrais;

Representação perante cortes de arbitragem nacionais
e estrangeiras e demais processos alternativos de
resolução de controvérsias;

Assessoria na homologação de sentenças arbitrais
estrangeiras e execução judicial de sentenças
arbitrais.
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Creation, negotiation and examination of arbitration
clauses and commitments;

Legal representation before domestic and overseas
arbitration courts and other alternative proceedings
for dispute resolution;

Advisory services in ratifying overseas arbitration
awards and court enforcement of arbitration awards.

www.ulhoacanto.com.br
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