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Introdução
O Vieira Rezende é um escritório full service, formado por
profissionais com atuação multidisciplinar, presente nas mais
diversas áreas de atividade empresarial e industrial, no Brasil.
Após a consolidação da área Societária, outras áreas do direito
foram adicionadas para transformar o escritório em full service,
acumulando uma enorme experiência durante os anos de
privatização e concessão de serviços públicos, participando de
operações históricas como a privatização da Vale, a privatização
do setor elétrico e do setor de telecomunicações, bem como
a reestruturação do setor financeiro e do setor siderúrgico.
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Áreas de

Atuação

Administrativo & Regulatório
Bancário & Financeiro
Compliance
Contencioso & Arbitragem
Gestão Patrimonial
Imobiliário
Infraestrutura e Projetos

Inovação & Venture Capital
Marítimo
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Private Equity
Societário / M&A
Trabalhista
Tributário

www.vieirarezende.com.br

3 escritórios
Rio de Janeiro
São Paulo
Brasília

120 profissionais
22 sócios

24 anos

de história, reputação
e experiência
consolidadas.

Premiações

DEAL OF THE YEAR 2018/19
Latin American Airport Financing

PROJECT & INFRASTRUCTURE - LATINFINANCE
IJGLOBAL AWARDS - EUROMONEY
Assessoria ao grupo de sete grandes bancos em operação de
financiamento de cerca de US$ 130 milhões para modernização do
maior aeroporto da região nordeste do Brasil, operado pelo grupo
francês Vinci Airports.
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4.

Principais Leis e
Medidas Provisórias

MPV 915/2019

27/12/2019

MPV 910/2019

10/12/2019

Aprimora os procedimentos de gestão
e alienação dos imóveis da União.
Altera a Lei nº 11.952, de 25 de junho de
2009, que dispõe sobre a regularização
fundiária das ocupações incidentes
em terras situadas em áreas da União,
a Lei nº 8.666, de 21 de junho de 1993,
que institui normas para licitações e
contratos da administração pública, e
a Lei nº 6.015, de 31 de dezembro de
1973, que dispõe sobre os registros
públicos.

LEI 13.913/2019

25/11/2019

Altera a Lei nº 6.766/1979, para assegurar o
direito de permanência de edificações
na faixa não edificável contígua às
faixas de domínio público de rodovias
e para possibilitar a redução da
extensão dessa faixa não edificável
por lei municipal ou distrital.

5.

1.

MPV 906/2019

19/11/2019

LEI 13.903/2019

19/11/2019

MPV 902/2019

05/11/2019

Altera a Lei nº 12.587/2012, que institui
as diretrizes da Política Nacional de
Mobilidade Urbana.
Autoriza a criação da empresa pública
NAV Brasil Serviços de Navegação Aérea
S.A. (NAV Brasil) e altera as Leis nos
7.783/1989, e 6.009/1973.
Altera a Lei nº 5.895/1973, que autoriza o
poder executivo a transformar a autarquia
casa da moeda em empresa pública.
Medida Provisória suspensa por
decisão judicial do Supremo Tribunal
Federal nos autos da ADI 6229. Veja
em “Principais Decisões do STF”.

LEI 13.879/2019

03/10/2019

Altera a Lei nº 9.472/1997, para permitir
a adaptação da modalidade de outorga
de serviço de telecomunicações de
concessão para autorização, e a Lei
nº 9.998/2000, e revoga dispositivos
da lei nº 9.472/1997.

Principais Leis e
Medidas Provisórias

LEI 13.874/2019

20/09/2019

MPV 896/2019

06/09/2019

Institui a Declaração de Direitos de
Liberdade Econômica; estabelece
garantias de livre mercado.
Altera a Lei nº 8.666/1993, a Lei nº
10.520/2002, a lei nº 11.079/2004, e a
Lei nº 12.462/2011, para dispor sobre
a forma de publicação dos atos da
administração pública.

LEI 13.869/2019

05/09/2019

LEI 13.867/2019

26/08/2019

Dispõe sobre os crimes de Abuso De
Autoridade.
Altera o Decreto-Lei nº 3.365/1941, para
possibilitar a opção pela mediação ou pela
via arbitral para a definição dos valores
de indenização nas desapropriações por
utilidade pública.

1.

LEI 13.853/2019

08/07/2019

LEI 13.848/2019

25/06/2019

LEI 13.800/2019

04/01/2019

Dispõe sobre a proteção de dados
pessoais e para criar a autoridade
nacional de proteção de dados; e dá
outras providências.

Dispõe sobre a gestão, a organização,
o processo decisório e o controle social
das agências reguladoras.
Autoriza a Administração Pública a
firmar instrumentos de parceria e
termos de execução de programas,
projetos e demais finalidades de
interesse público com organizações
gestoras de fundos patrimoniais.

6.

Principais
Decretos

DEC 10.187/2019

20/12/2019

DEC 10.161/2019

09/12/2019

Dispõe sobre a qualificação da política
de fomento ao setor de saneamento
básico no âmbito do Programa
de Parcerias de Investimentos da
Presidência da República.
Regulamenta a extinção de contratos de
arrendamento de bens vinculados a
contratos de parceria do setor ferroviário
e a alienação ou a disposição dos
bens móveis ferroviários inservíveis do
Departamento Nacional de Infraestrutura
de Transportes - DNIT, arrendados ou
não, localizados na faixa de domínio de
ferrovia objeto de contrato de parceria.

DEC 10.157/2019

04/12/2019

Institui a Política Federal de Estímulo
ao Transporte Rodoviário Coletivo
Interestadual e Internacional de Passageiros.

2.

DEC 10.147/2019

02/12/2019

DEC 10.138/2019

29/11/2019

DEC 10.135/2019

29/11/2019

DEC 10.134/2019

27/11/2019

Dispõe sobre a qualificação de
unidades de conservação no âmbito do
Programa de Parcerias de Investimentos
da Presidência da República e sobre
a sua inclusão no Programa Nacional
de Desestatização.
Dispõe sobre a qualificação de
empreendimentos públicos federais
dos setores portuário e rodoviário no
âmbito do Programa de Parcerias de
Investimentos da Presidência da República.
Altera o Decreto nº 9.271, de 25 de
janeiro de 2018, que regulamenta a
outorga de contrato de concessão no
setor elétrico associada à privatização
de titular de concessão de serviço
público de geração de energia elétrica,
nos termos da Lei nº 9.074/1995.

Dispõe sobre a qualificação da política
de fomento aos estabelecimentos da

7.

Principais
Decretos

rede pública de educação infantil no
âmbito do Programa de Parcerias de
Investimentos da Presidência da República.

DEC 10.116/2019

19/11/2019

Dispõe sobre a qualificação de
empreendimentos públicos federais dos
setores de energia e de mineração no
âmbito do Programa de Parcerias de
Investimentos da Presidência da República.

DEC 10.117/2019

19/11/2019

Dispõesobreaqualificaçãodeprojetospara
ampliação da capacidade de recuperação
energética de resíduos sólidos urbanos
no âmbito do Programa de Parcerias de
Investimentos da Presidência da República.

DEC 10.104/2019

06/11/2019

Altera o Decreto nº 8.428/2015, que dispõe
sobre o procedimento de manifestação de
interesse a ser observado na apresentação
de projetos, levantamentos, investigações
ou estudos, por pessoa física ou jurídica
de direito privado, a serem utilizados pela
administração pública.

DEC 10.067/2019

2.

Telecomunicações Brasileiras S.A.
- Telebrás no âmbito do Programa de
Parcerias de Investimentos da Presidência
da República.

DEC 10.066/2019

16/10/2019

DEC 10.054/2019

15/10/2019

DEC 10.065/2019

14/10/2019

Dispõe sobre a qualificação da Empresa
Brasileira de Correios e Telégrafos - ECT
no âmbito do Programa de Parcerias
de Investimentos da Presidência da
República.
Dispõe sobre a qualificação da Casa
da Moeda do Brasil no âmbito do
Programa de Parcerias de Investimentos
da Presidência da República e sobre a
sua inclusão no Programa Nacional de
Desestatização.
Dispõe sobre a qualificação do Centro
Nacional de Tecnologia Eletrônica
avançada S.A. - CEITEC no âmbito do
Programa de Parcerias de Investimentos
da Presidência da República.

16/10/2019

Disp õ e so b re a qu a l i f i c a ç ã o
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Principais
Decretos

DEC 10.055/2019

14/10/2019

Dispõe sobre a qualificação da política
de fomento ao setor de atendimento
socioeducativo, para fins de elaboração
de estudos das alternativas de parcerias
com a iniciativa privada para a construção,
a modernização e a operação de
unidades socioeducativas, no âmbito do
Programa de Parcerias de Investimentos
da Presidência da República.

DEC 10.050/2019

09/10/2019

Altera o Decreto nº 7.246/2010, que
regulamenta a Lei nº 12.111/2009, que
dispõe sobre o serviço de energia elétrica
dos sistemas isolados e as instalações de
transmissão de interligações internacionais

DEC 10.046/2019

09/10/2019

Dispõe sobre a governança no
compartilhamento de dados no âmbito
da administração pública federal e
institui o cadastro base do cidadão e o
comitê central de governança de dados.

9.

2.

DEC 10.045/2019

04/10/2019

DEC 10.025/2019

20/09/2019

DEC 10.024/2019

20/09/2019

Dispõe sobre a qualificação da
Companhia de Entrepostos e Armazéns
Gerais de São Paulo - CEAGESP no
âmbito do Programa de Parcerias
de Investimentos da Presidência da
República e sobre a sua inclusão no
Programa Nacional de Desestatização.
Dispõe sobre a arbitragem para dirimir
litígios que envolvam a administração
pública federal nos setores portuário
e de transporte rodoviário, ferroviário,
aquaviário e aeroportuário.
Regulamenta a licitação, na modalidade
pregão, na forma eletrônica, para a
aquisição de bens e a contratação de
serviços comuns, incluídos os serviços
comuns de engenharia, e dispõe sobre
o uso da dispensa eletrônica, no âmbito
da administração pública federal.

Principais
Decretos

DEC 10.008/2019

05/09/2019

DEC 10.007/2019

05/09/2019

Dispõe sobre a qualificação da Empresa
Gestora de Ativos S.A. - EMGEA no
âmbito do Programa de Parcerias
de Investimentos da Presidência da
República e sobre a sua inclusão no
Programa Nacional de Desestatização.
Dispõe sobre a qualificação da
Agência Brasileira Gestora de Fundos
Garantidores e Garantias S.A. - ABGF
no âmbito do Programa de Parcerias
de Investimentos da Presidência da
República e sobre a sua inclusão no
Programa Nacional de Desestatização.

DEC 9.999/2019

03/09/2019

Dispõe sobre a qualificação da
Companhia Brasileira de Trens Urbanos
- CBTU no âmbito do Programa de
Parcerias de Investimentos da Presidência
da República e sobre a sua inclusão no
Programa Nacional de Desestatização.

2.

DEC 9.998/2019

03/09/2019

DEC 9.984/2019

22/08/2019

DEC 9.973/2019

14/08/2019

Dispõe sobre a qualificação da Empresa
de Trens Urbanos de Porto Alegre S.A. TRENSURB no âmbito do Programa de
Parcerias de Investimentos da Presidência
da República e sobre a sua inclusão no
Programa Nacional de Desestatização.
Dispõe sobre a inclusão no programa
nacional de desestatização - PND de
ações ordinárias de emissão do Banco
do Brasil S.A. excedentes à manutenção
do controle acionário da União.
Dispõe sobre a qualificação de
empreendimentos federais do setor
de energia no âmbito do Programa
de Parcerias de Investimentos da
Presidência da República.

10.

Principais
Decretos

DEC 9.972/2019

14/08/2019

Dispõe sobre a qualificação de
empreendimentos dos setores portuário,
aeroportuário, rodoviário, ferroviário e
hidroviário no âmbito do Programa de
Parcerias de Investimentos da Presidência
da República e sua inclusão no Programa
Nacional de Desestatização.

DEC 9.957/2019

06/08/2019

Regulamenta o procedimento para
relicitação dos contratos de parceria
nos setores rodoviário, ferroviário e
aeroportuário de que trata a Lei nº
13.448/2017.

DEC 9.915/2019

16/07/2019

Dispõe sobre a qualificação da Usina
Termonuclear Angra 3 no Programa
de Parcerias de Investimentos da
Presidência da República.

DEC 9.914/2019

11/07/2019

Dispõe sobre a qualificação das
Instalações de Transmissão de Energia
Elétrica que compõem a Interligação
Manaus - Boa Vista no Programa

11.

2.

de Parcerias de Investimentos da
Presidência da República.

DEC 9.852/2019

25/06/2019

DEC. 9.830/2019

10/06/2019

DEC 9.820/2019

03/06/2019

DEC 9.811/2019

30/05/2019

Dispõe sobre a qualificação de
empreendimentos, no âmbito do
ProgramadeParceriasdeInvestimentos
da Presidência da República e inclui
empreendimentos no Programa
Nacional de Desestatização.
Regulamenta o disposto nos art.
20 ao art. 30 do Decreto-Lei nº
4.657/1942, que institui a Lei de
Introdução às Normas do Direito
Brasileiro.
Dispõe sobre a inclusão no Programa
Nacional de Desestatização - PND das
debêntures participativas de emissão
da Vale S.A. detidas pela União.

Dispõe sobre a inclusão no Programa
Nacional de Desestatização - PND das
ações ordinárias da União representativas
do capital social do IRB Brasil Resseguros S.A.

Principais Proposições
Legislativas

PL 1292/95 – Proposta da
nova Lei das Licitações.
Leia mais

PL 3261/19 – Proposta do
novo marco regulatório do
saneamento básico.
Leia mais

PL 261/18 – Proposta de novo
marco regulatório do setor
ferroviário.
Leia mais

3.

PL 4566/19 (apensado ao
PL 8518/17) – Proposta para
disciplinar o licenciamento
temporário para a instalação
de infraestruturas de
telecomunicações em áreas
urbanas.
Leia mais

PL 7063/17 – Proposta de
unificação da Lei de Parcerias Público Privadas (Lei nº
11.079/2014) e da Lei Geral de Concessões (Lei nº
8.987/1995).
Leia mais

12.

Decisões Relevantes
Proferidas pelo TCU

Acórdão 61/2019

Plenário

A mera participação de licitante como
microempresa ou empresa depequeno
porte, ou ainda como cooperativa (art.
34 da Lei 11.488/2007), amparada por
declaração com conteúdo falso de
enquadramento nas condições da LC
123/2006, configura fraude à licitação
e enseja a aplicação da penalidade do
art. 46 da Lei 8.443/1992, não sendo
necessário, para a configuração do
ilícito, que a autora da fraude obtenha
a vantagem esperada.
Leia mais

Acórdão 183/2019

Plenário

Os licitantes, sob risco de responderem
por superfaturamento em solidariedade
com os agentes públicos, têm a
obrigação de oferecer preços que
reflitam os paradigmas de mercado,
ainda que os valores fixados pela
Administração no orçamento-base do
certame se situem além daquele patamar.
Leia mais

Acórdão 628/2019

Plenário

É ilegal a exigência, para fim da

4.

habilitação, da apresentação de Certidão
Negativa de Débitos Trabalhistas (CNDT)
em nome do sócio majoritário da
empresa licitante, por não estar
prevista no art. 29 da Lei 8.666/1993.
Leia mais

Acórdão 1216/2019

Plenário

Os órgãos e entidades da Administração
Pública Federal podem aceitar apólice
de seguro como garantia que contenha
cláusula que exclua de cobertura
prejuízos e demais penalidades causados
ou relacionados a atos ou fatos
violadores de normas de anticorrupção
que tenham sido provocados pelo
segurado ou seu representante, seja
isoladamente, seja em concurso com
o tomador ou seu representante. Por
outro lado, devem recusar apólice
de seguro que contenha cláusula que
exclua de cobertura prejuízos e demais
penalidades causados ou relacionados a
atos ou fatos violadores de normas
de anticorrupção que tenham sido
provocados exclusivamente pelo tomador
ou seu representante, sem o concurso do
segurado ou seu representante.
Leia mais

Acórdão 4125/2019

Primeira
Câmara

A variação cambial, em regime de câmbio

13.

Decisões Relevantes
Proferidas pelo TCU

4.

Acórdão 2186/2019

Plenário

flutuante, não pode ser considerada
suficiente para, isoladamente, embasar a
necessidade de reequilíbrio econômicofinanceiro do contrato com fulcro no art.
65, inciso II, alínea “d”, da Lei 8.666/1993.
Para que a variação do câmbio possa
justificar o pagamento de valores à
contratada a título de recomposição
do equilíbrio econômico-financeiro, fazse necessário que ela seja imprevisível
ou de consequências incalculáveis.
Leia mais

Acórdão 1849/2019

Plenário

É irregular a exigência de que a atestação
de capacidade técnico-operacional
de empresa participante de certame
licitatório seja registrada ou averbada
junto ao Crea, uma vez que o art. 55 da
Resolução-Confea 1.025/2009 veda a
emissão de Certidão de Acervo Técnico
(CAT) em nome de pessoa jurídica. A
exigência de atestados registrados nas
entidades profissionais competentes
deve ser limitada à capacitação técnicoprofissional, que diz respeito às pessoas
físicas indicadas pelas empresas licitantes.
Leia mais

No caso de dispensa de licitação, a
legislação não impõe regras objetivas
quanto à quantidade de empresas
chamadas a apresentarem propostas
e à forma de seleção da contratada,
mas determina que essa escolha seja
justificada (art. 26, parágrafo único,
da Lei 8.666/1993).
Leia mais

Acórdão 2279/2019

Plenário

As empresas públicas e sociedades
de economia mista devem aplicar a
Lei 13.303/2016 (Lei das Estatais) às
licitações com editais pendentes de
publicação, mesmo que a fase interna
do certame tenha sido iniciada em data
anterior ao limite estabelecido no art.
91 da mencionada lei (1º/7/2018).
Leia mais

Acórdão 2326/2019

Plenário

Para fins de habilitação técnicooperacional em certames visando
à contratação de obras e serviços
de engenharia, devem ser exigidos
atestados emitidos em nome da licitante,

14.

Decisões Relevantes
Proferidas pelo TCU

podendo ser solicitadas as certidões de
acervo técnico (CAT) ou anotações/
registros de responsabilidade técnica
(ART/RRT) emitidas pelo conselho de
fiscalização profissional competente
em nome dos profissionais vinculados
aos referidos atestados, como forma de
conferir autenticidade e veracidade às
informações constantes nos documentos
emitidos em nome das licitantes.
Leia mais

Acórdão 2445/2019

Plenário

O uso de demonstrações financeiras
inidôneas com a finalidade de demonstrar
qualificação econômico financeira
justifica a declaração de inidoneidade da
empresa responsável para participar de
licitações no âmbito da Administração
Pública Federal (art. 46 da Lei 8.443/1992).
Leia mais

Acórdão 2474/2019

Plenário

A exigência de comprovação de
experiência anterior, para fins de
qualificação técnico-operacional, na
prestação de serviços que não são,
simultaneamente, de maior relevância
técnica e valor significativo do objeto

15.

4.

viola o art. 30, § 1º, inciso I, da Lei
8.666/1993, o art. 14 da Lei 12.462/2011
(RDC) e a Súmula TCU 263.
Leia mais

Acórdão 2656/2019

Plenário

Somente é exigível a observância das
disposições do art. 49, § 3º, da Lei
8.666/1993 (contraditório e ampla
defesa) quando o procedimento
licitatório, por ter sido concluído com
a adjudicação do objeto, gera direitos
subjetivos ao licitante vencedor, ou em
casos de revogação ou de anulação em
que o licitante seja apontado, de modo
direto ou indireto, como o causador do
desfazimento do certame.
Leia mais

Acórdão 2573/2019

Plenário

As licitações de serviços de manutenção
predial devem ser precedidas de plano
de ação de manutenção preventiva e
corretiva, com a definição dos serviços
e respectivos quantitativos a serem
demandados na execução contratual,
em atenção ao art. 6º, inciso IX, c/c o art.
7º, § 2º, inciso II, e § 4º, da Lei 8.666/1993.
Leia mais

Decisões Relevantes
Proferidas pelo STJ

SÚMULA N. 633

A Lei n. 9.784/1999, especialmente no
que diz respeito ao prazo decadencial
para a revisão de atos administrativos
no âmbito da Administração Pública
federal, pode ser aplicada, de forma
subsidiária, aos estados e municípios,
se inexistente norma local e específica
que regule a matéria.
Leia mais

SÚMULA N. 634

Ao particular aplica-se o mesmo regime
prescricional previsto na Lei de
Improbidade Administrativa para o
agente público.
Leia mais

ERESP Nº 1.281.594 – SP

Prazo prescricional incidente sobre os
casos de responsabilidade civil contratual
é de 10 anos conforme disposto no art.
205, do Código Civil. Editada Súmula

5.

635 neste sentido: “Os prazos
prescricionais previstos no art. 142 da
Lei n. 8.112/1990 iniciam-se na data
em que a autoridade competente
para a abertura do procedimento
administrativo toma conhecimento
do fato, interrompem-se com o
primeiro ato de instauração válido
- sindicância de caráter punitivo ou
processo disciplinar - e voltam a fluir
por inteiro, após decorridos 140 dias
desde a interrupção.”
Leia mais

REsp 1.155.590-DF

Transporte coletivo interestadual
gratuito para pessoas com deficiência
hipossuficientes.Lein.8.899/1994.Inclusão
do transporte aéreo. Descabimento. Com
base na decisão em referência, embora
a Lei nº 8.899/1994 e o Decreto nº
3.691/2000 não explicitem em quais
modais de transporte coletivo

16.

Decisões Relevantes
Proferidas pelo STJ

interestadual deverá ser aplicada a
gratuidade para pessoas com deficiência
hipossuficientes, o STJ decidiu que
não lhe cabe ampliar as hipóteses de
gratuidade nos modais de transporte
coletivo interestadual com base na
interpretação da Constituição, sob
pena de atuar como legislador positivo.
Leia mais

REsp 1.543.465-RS

Transporte rodoviário interestadual.
Idoso. Vagas gratuitas. Isenção das
tarifas de pedágio e de utilização dos
terminais rodoviários. A garantia ao
idoso de gratuidade do transporte
está prevista no art. 230, §2º da
Constituição Federal e na Lei nº
10.741/2003. A legislação assegura ao
idoso a reserva de 2 vagas gratuitas
por veículo para idosos com renda
igual ou inferior a 2 (dois) salários-

17.

5.

mínimos, não estabelecendo qualquer
condicionante além do critério de
renda a ser observado. Desta forma,
deve-se garantir ao idoso não
apenas o valor da passagem, mas
também eventuais custos relacionados
diretamente com o transporte, onde
se incluem as tarifas de pedágio e de
utilização dos terminais.
Leia mais

REsp 1.745.415-SP

Contrato Administrativo. Fiança
bancária acessória. Código de Defesa
do Consumidor e Súmula n. 297/
STJ. Inaplicabilidade. Os contratos
administrativos não estão sujeitos
às regras do Código de Defesa do
Consumidor. A fiança bancária no
âmbito de um contrato administrativo,
então, sofre a incidência do direito
público, uma vez que a contratação
dessa garantia não decorre da

Decisões Relevantes
Proferidas pelo STJ

liberdade de contratar, mas da
posição de supremacia que a lei
confere à Administração Pública nos
contratos administrativos. Não se
aplica, portanto, a súmula 297 do
STJ que versa sobre a aplicação do
Código de Defesa do Consumidor às
instituições financeiras.
Leia mais

REsp 1.164.893-SE

Loteamento. Regularização. Poder-dever
municipal. Limitação às obras de
infraestrutura essenciais. Cobrança
do loteador dos custos da atuação
saneadora. Cabe ao Município
promover a ocupação ordenada do
solo urbano, com base no art. 30, VIII da
CF/88, garantindo o bem-estar de seus
habitantes em todo o território do ente
político, nos termos do Plano Diretor e
da legislação urbanística, conforme o
art. 182 da CF/1988. Cabe também ao
Município garantir a sustentabilidade
e evitar o parcelamento do solo

5.

as diretrizes para regularização dos
loteamentos conforme disposto no
art. 40, § 5º, da Lei n. 6.766/1979 (Lei
do Parcelamento do Solo Urbano).
Desta forma, é da responsabilidade
do Município realizar somente as
obras essenciais a serem implantadas,
em conformidade com a legislação
urbanística local.
Leia mais

REsp 1.770.001-AM

Direito Administrativo, Direito Civil.
Esbulho possessório praticado por
particulares. Serviços de infraestrutura
pelo Estado. Desapropriação indireta.
Inocorrência. Não configura
desapropriação indireta quando o
Estado limita-se a realizar serviços
públicos de infraestrutura em gleba
cuja invasão por particulares apresenta
situação consolidada e irreversível.

18.

Decisões Relevantes
Proferidas pelo STF

MS 34939/DF

Prestação de serviço de logística
pela ECT e dispensa de licitação.
É ilegal a contratação direta pela
Empresa Brasileira de Correios e
Telégrafos (ECT) de serviços de
logística, com dispensa de licitação,
fundamentada no art. 24, VIII, da
Lei 8.666/1993. A possibilidade de
dispensa de licitação não autoriza
a Administração dispensá-la. Cabe
realizar uma análise do contexto e
decidir acerca da realização ou não
da licitação.
Leia mais

ADI 5624 MC-Ref/DF
(Informativo 943)

Venda de empresa estatal e autorização
legislativa. A exigência de autorização
legislativa não se aplica à venda do
controle das subsidiárias e controladas
de empresas públicas e sociedades de
economia mista. No entanto, devem ser
observados os princípios da administração
pública constantes do art. 37 da CF/88.
Leia mais

19.

6.

RE 1027633/SP

Danos causados por agente público:
ação de indenização e legitimidade
passiva. A ação de indenização pelos
danos causados por agente público
deve ser proposta contra o Estado
ou contra a Pessoa Jurídica de direito
privado prestadora de serviço público,
com base no disposto no art. 37, §
6º, CF/88. É assegurado o direito de
regresso contra o agente responsável
nos casos de dolo ou culpa. Tratase de julgado de repercussão geral
(Tema 940).
Leia mais

ADPF 235/TO

Radiodifusão e conflito de competência
legislativa. Declarada a inconstitucionalidade
da Lei 416/2008 do Município de
Augustinópolis/TO, que autoriza o
Executivo a conceder exploração de
radiodifusão, em razão do diploma legal
impugnado invadir a competência
privativa da União para dispor sobre
radiodifusão, em ofensa ao art. 21,
XII, a, da CF/88.
Leia mais

Decisões Relevantes
Proferidas pelo STF

RE 1083955/DF
(Informativo 942)

Decisões do CADE e atuação do Poder
Judiciário. O controle pelo Poder Judiciário
das decisões administrativas no âmbito do
CADE deve se limitar ao exame da legalidade
ou da abusividade dos atos administrativos.
Leia mais

7.

6.

ADI 6229/DF

Decisão do exame de medida cautelar
suspendendo a eficácia da Medida
Provisória (MP) 896/2019, que dispensa
os órgãos da administração pública
da publicação de editais de licitação,
tomadas de preços, concursos e leilões
em jornais de grande circulação.
Leia mais

Julgamentos Previstos
para 2020

ProAfR no REsp 1.757.385-SC

Julgamento no intuito de uniformizar o entendimento a respeito do prazo prescricional
aplicável à desapropriação indireta, na hipótese em que o Poder Público tenha realizado
obras no local ou atribuído natureza de utilidade pública ou de interesse social ao
imóvel. Discussão se o prazo seria de 15 anos, conforme previsto no caput do art.
1.238 do CC, ou se de 10 anos, nos termos do parágrafo único do mesmo artigo.
Leia mais

20.

Principais Projetos
2019

Leilão para o trecho BR364/365/GO/MG
Leia mais

Leilão dos Blocos
Aeroportuários do Nordeste,
Sudeste e Centro-Oeste (12
aeroportos)
Leia mais

Leilão de Energia Nova (LEN)
A-4 de 2019
Leia mais

Ferrovia Norte-Sul – SP a TO
Leia mais

AE 10 / AE 11 / AI 01 - Arrendamento de Granéis Líquidos
no Porto de Cabedelo/PB
Leia mais

STS 13A - Arrendamento de
Granéis Líquidos no Porto de
Santos/SP
Leia mais

STS 20 - Arrendamento de
granéis sólidos no Porto de
Santos/SP – Santos, São Paulo
Leia mais

Terminais Portuários de
Granéis Líquidos no Porto
de Belém/PA -(BEL 02A, BEL
02B, BEL 04, BEL 08 e BEL 09)
Leia mais

21.

8.

Principais Projetos
2019

Terminal de Celulose no Porto
de Paranaguá/PR – (PAR01)
Leia mais

Terminal Portuário de Granéis
Líquidos no Porto de Vitória/ES
Leia mais

Terminal Portuário de Granéis
Líquidos no Porto Vila do
Conde/PA - (VDC 12)
Leia mais

Loteria Instantânea Exclusiva
– LOTEX PPI/PND-2019
Leia mais

8.

Leilão de Energia Nova (LEN)
A-6 de 2019
Leia mais

Direitos Minerários da CPRM
- TO - Zinco, Cobre e Chumbo
de Palmeirópolis
Leia mais

Concessão do Lote Piracicaba
– Panorama
Leia mais

Leilão de instalações de
transmissão nº 2/2019
Leia mais

22.

Negociações de Prorrogação
de Concessão 2019

EFVM – Estrada de Ferro
Vitória a Minas Gerais
Prorrogação antecipada do
contrato de concessão.

Rumo Malha Paulista S.A.•

Prorrogação antecipada do contrato
de concessão.

Leia mais

10.

9.

Leia mais

Projetos Constantes
PPI 2020

PPP para Gestão de Rede de Comunicações - Comando da
Aeronáutica – COMAER (Edital Publicado em Ago/2018 – Leilão previsto para
1º Trimestre de 2020)
Leia mais

23.

Projetos Constantes
PPI 2020

6ª Rodada de Concessões
Aeroportuárias - Blocos Sul, Norte
I e Central – Fase de estudos.
Previsão de Edital: 3º trimestre de 2020
Previsão de Leilão: 4º trimestre de 2020
Leia mais

Ferrovia EF-170 – MT/PA –
Ferrogrão

Previsão de Edital: 2º trimestre de 2020
Previsão de Leilão: 3º trimestre de 2020
Leia mais

Ferrovia EF-334/BA - Ferrovia
de Integração Oeste - Leste FIOL
(trecho entre Ilhéus/BA e Caetité/
BA

10.

Empresa de Trens Urbanos de
Porto Alegre S.A. (Trensurb)

Previsão de Edital: 4º trimestre de 2020
Previsão de Leilão: 2º trimestre de 2021
Leia mais

Companhia Brasileira de Trens
Urbanos (CBTU)

Previsão de Edital: 2º trimestre de
2020
Previsão de Leilão: 4º trimestre de
2021

ATU 12 - Arrendamento de Granéis
Sólidos no Porto de Aratu/BA

Previsão de Edital: 2º trimestre de 2020
Previsão de Leilão: 3º trimestre de 2020
Leia mais

Previsão de Edital: 2º trimestre de 2020
Previsão de Leilão: 3º trimestre de 2020
Leia mais

24.

Projetos Constantes
PPI 2020

Desestatização - Companhia
Docas do Espírito Santo –
CODESA

Previsão de Edital: 4º trimestre de 2020
Previsão de Leilão: 2º trimestre de 2021
Leia mais

Desestatização do Porto
Organizado de São Sebastião/
SP – Centro, São Sebastião, São
Paulo

Previsão de Edital: 1º trimestre de 2021
Previsão de Leilão: 2º trimestre de 2021
Leia mais

10.

IQI 03 - Arrendamento de granéis
líquidos no Porto de Itaqui/MA –
Itaqui, São Luís, Maranhão

Previsão de Edital: 1º trimestre de 2020
Previsão de Leilão: 2º trimestre de 2020
Leia mais

IQI 11 - Arrendamento de granéis
líquidos no Porto de Itaqui/MA –
Itaqui, São Luís, Maranhão

Previsão de Edital: 1º trimestre de 2020
Previsão de Leilão: 2º trimestre de 2020
Leia mais

IQI 12 - Arrendamento de granéis
líquidos no Porto de Itaqui/MA –
Itaqui, São Luís, Maranhão

Previsão de Edital: 1º trimestre de 2020
Previsão de Leilão: 2º trimestre de 2020
Leia mais

25.

Projetos Constantes
PPI 2020

IQI 13 - Arrendamento de granéis
líquidos no Porto de Itaqui/MA –
Itaqui, São Luís, Maranhão

Previsão de Edital: 1º trimestre de 2020
Previsão de Leilão: 2º trimestre de 2020
Leia mais

STS 14 – Terminal de Celulose no
Porto de Santos/SP

Previsão de Edital: 1º trimestre de 2020
Previsão de Leilão: 2º trimestre de 2020
Leia mais

10.

SUA 05 - Arrendamento de
Contêineres no Porto de
Suape/PE

Previsão de Edital: 4º trimestre de 2019
Previsão de Leilão: 1º trimestre de 2020
Leia mais

Concessão das Rodovias BR153/282/470/SC e SC-412

Previsão de Edital: 4º trimestre de 2020
Previsão de Leilão: 1º trimestre de 2021
Leia mais

STS 14A – Terminal de Celulose no
Porto de Santos/SP

Previsão de Edital: 1º trimestre de 2020
Previsão de Leilão: 2º trimestre de 2020
Leia mais

26.

Projetos Constantes
PPI 2020

Terminal de Veículos no Porto de
Paranaguá/PR - (PAR12)

Previsão de Edital: 2º trimestre de 2020
Previsão de Leilão: 3º trimestre de 2020
Leia mais

Terminal Marítimo de Passageiros
de Fortaleza

Previsão de Edital: 4º trimestre de 2019
Previsão de Leilão: 2º trimestre de 2020
Leia mais

Concessão das rodovias BR163/230/MT/PA - Trecho entre
Sinop/MT e Miritituba/PA

Previsão de Edital: 2º trimestre de 2020
Previsão de Leilão: 3º trimestre de 2020
Leia mais

27.

10.

Concessão das rodovias BR381/262/MG/ES - Trecho da BR381/MG entre Belo Horizonte e Gov.
Valadares e BR-262/MG/ES entre
João Monlevade/MG e Viana/ES

Previsão de Edital: 3º trimestre de 2020
Previsão de Leilão: 4º trimestre de 2020
Leia mais

Rodovia – BR-040/495/MG/RJ
(Concer) – Juiz de Fora a Rio de
Janeiro

Previsão de Edital: 3º trimestre de 2020
Previsão de Leilão: 4º trimestre de 2020
Leia mais

Projetos Constantes
PPI 2020

Rodovia BR-101/SC – Paulo Lopes
a São João do Sul

Previsão de Edital: 4º trimestre de 2019
Previsão de Leilão: 1º trimestre de 2020
Leia mais

Rodovia – BR-116/465/101/SP/
RJ (Dutra) – Rio de Janeiro a São
Paulo

Previsão de Edital: 3º trimestre de 2020
Previsão de Leilão: 4º trimestre de 2020
Leia mais

10.

Rodovia – BR-116/493/RJ/MG
(CRT)

Previsão de Edital: 3º trimestre de 2020
Previsão de Leilão: 4º trimestre de 2020
Leia mais

Rodovia – BR-153/080/414/GO/TO Aliança do Tocantins a Anápolis

Previsão de Edital: 2º trimestre de 2020
Previsão de Leilão: 3º trimestre de 2020
Leia mais

28.

Negociações de Prorrogação
de Concessão 2020

FCA – Ferrovia CentroAtlântica S.A. - prorrogação
antecipada do contrato de
concessão
Previsão Termo Aditivo: 2º
trimestre de 2020
Leia mais

MRS Logística S.A. prorrogação antecipada
do contrato de concessão
Previsão Termo Aditivo: 4º
trimestre de 2020
Leia mais

EFC – Estrada de Ferro
Carajás - prorrogação
antecipada do contrato de
concessão

29.

11.

Previsão Termo Aditivo: 2º
trimestre de 2020
Leia mais

Rumo Malha Paulista prorrogação antecipada do
contrato de concessão
Previsão Termo Aditivo: 1º
trimestre de 2020
Leia mais

EFVM – Estrada de Ferro
Vitória a Minas Gerais prorrogação antecipada do
contrato de concessão
Previsão Termo Aditivo: 1º
trimestre de 2020
Leia mais

Possíveis
Privatizações

12.

CODESP

Companhia Docas do Estado de São Paulo*

DATAPREV

Empresa de Tecnologia e Informações da Previdência**

SERPRO

Serviço Federal de Processamento de Dados**

ELETROBRAS

Centrais Elétricas Brasileiras S.A. (PL 5877/2019)

* Decreto nº 10.138/2019 de 29/11/2019 inseriu os Estudos para Desestatização
do Porto de Santos no PPI. Objeto do Projeto: Promoção dos estudos de desestatização

do Porto Organizado de Santos/SP e da Companhia Docas do Estado de São Paulo – CODESP.
Previsão de Contratação dos Estudos: 4º Trimestre de 2019. Aprovação dos Estudos: 4º
Trimestre 2020. Consulta Pública: 1º Trimestre de 2021.
Leia mais

** Ação Direta de Inconstitucionalidade (ADI 6241) proposta no Supremo
Tribunal Federal pelo PDT - Partido Democrático dos Trabalhadores questionando a

constitucionalidade das Leis nº 9.491/1997 e 13.334/2016) que balizam o Programa Nacional
de Desestatização (PND), além de decretos e resoluções que normatizam a venda de seis
empresas públicas. Nesta ação, o PDT requer ainda liminar suspendendo as privatizações.
Liminar ainda não foi apreciada.
Leia mais

30.

Principais Projetos
Estaduais 2020

SP
Complexo Anhembi Área para feiras e
exposições
Estádio do Pacaembu
Bilhete Único de São Paulo Sistema de
bilhetagem eletrônica para transporte
público. Objetivo é melhorar o serviço
Parques da Prefeitura de São Paulo
Concessão da administração de parques
municipais
Parque do Ibirapuera Administração e
manutenção do parque mais importante
da cidade
Mercado Municipal de São Paulo
Administração do Mercado Público
Mercado Kinjo Yamato Administração
e concessão de estandes em mercado
municipal
Pátios de estacionamento em São
Paulo Administração de guinchos e
estacionamentos municipais
Terminais de ônibus de São Paulo
Concessão para administração de 27
terminais de ônibus e construção de
prédios comerciais
Cemitérios de São Paulo Administração e
serviços de cemitérios públicos municipais

31.

13.

Autódromo de Interlagos Venda do
autódromo, baseado na licitação do
autódromo de Abu Dhabi
Serviço Funerário de São Paulo Administração
do serviço funerário municipal
Linha 15-prata (monotrilho) Concessão
para operação e manutenção de linha
de monotrilho
Linhas de ônibus intermunipais Concessão
do sistema de transporte de linhas
intermunicipais nos 645 municípios do
estado
PPP de iluminação pública de SP
Licitação de PPP com prazo de 20 anos
para instalação de mais de 700 mil
lâmpadas de LED na cidade
Ferrovia Ferroanel de São Paulo
trecho entre Perus e Manoel Feio a ser
construído pela MRS como contrapartida
pela renovação de concessão
Mercado Municipal de Santo Amaro
operação, manutenção e exploração do
espaço
SABESP Privatização da estatal responsável
pelo saneamento e fornecimento de água

Principais Projetos
Estaduais 2020

RJ
Polo Audiovisual Complexo de estúdios com
infraestrutura para a produção audiovisual
Iluminação Pública no Rio de Janeiro
Modernização e eficiência energética
dos mais de 430 mil pontos de luz
EDUCARIO Criação de 55 mil novas
vagas de ensino infantil, mediante a
construção de 130 novas unidades
escolares
Novo Autódromo no Rio de Janeiro
Construção de um novo circuito para grandes
eventos de automobilismo em Deodoro
Companhia Estadual de águas e esgotos
do Rio de Janeiro – CEDAE Venda
da empresa estadual de saneamento;
exigência imposta pelo Plano de
Recuperação Fiscal do Estado

BA

VLT da Bahia ligando as regiões do
Comércio e do Subúrbio Ferroviário,
com um total de 19 km
CODEBA (Companhia das docas do
estado da Bahia) Revitalização dos
galpões da Codeba para implantação
de Centro Cultural Gastronômico

13.

Iluminação pública de Salvador
Modernização da iluminação pública,
com instalação de LED e telegestão
Venda de terrenos públicos em Salvador
venda de 9 terrenos de propriedade da
Prefeitura de Salvador (concluído em parte)

CE
Acquario Ceará Equipamento em
construção para exposição da vida aquática
Arena Castelão Estádio com capacidade
para 67.037 assentos cobertos e 52
camarotes. PPP atual termina em dezembro
Ceasa Ceará Centro de distribuição de
hortifrutigranjeiros com área total de
407 mil m²
Centro de eventos do Ceará Equipamento
multiuso para feiras e eventos com área
útil de 76 mil m²
Centro de Formação Olímpica do
Nordeste Estrutura destinada à formação
de atletas e equipes em 26 modalidades
olímpica, construída ao lado da Arena
Castelão
Cinturão Digital do Ceará Rede de fibra
ótica de aproximadamente 3 mil km
operada pela Empresa de Tecnologia da
Informação do Estado

32.

Principais Projetos
Estaduais 2020

Placas Solares no Eixão das Águas
Implantação de geração de energia por
fonte solar fotovoltaica nos terrenos do
canal com 255 km
Sistema Metroviário de Fortaleza
Concessão VLT entre os bairros Parangaba
e Mucuripe, do VLT de Sobral e Cariri,
além da linha sul do Metrô
Usina de Dessalinização Construção de
equipamento para dessalinizar a água
do mar
Estradas da Rede Estadual do Ceará
Transferência da gestão de parte da
malha viária estadual para a iniciativa
privada
Terrenos do Governo do Ceará Três
terremos com área total de 479 mil m²

DF
ARENAPLEX Áreas do estádio Mané
Garrincha, do Ginásio Nilson Nelson, do
Complexo Aquático Claudio Coutinho e
quadras poliesportiva
Autódromo de Brasília Renovação do
espaço com pista de corrida e outras
opções de entretenimento e serviços
BIOTIC Parque Tecnológico de Brasília,
com ambiente para instalação das
diversas empresas

33.

13.

Complexo Esportivo e de Lazer do Guará
Previsão de novos kartódromos, clube,
estádio e ginásio
Iluminação Pública no Distrito Federal
Instalação de 290 mil pontos de iluminação
Nova saída norte Projeto com quarta
ponte sobre Lago Paranoá
Parque da cidade de Brasília Reforma,
manutenção, modernização e operação
do parque e criação de quiosques
Shopping popular em Brasília
Estabelecimento no Parque Ferroviário
de Brasília
Via transbrasília Criação de via de 26
km entre Setor Policial Sul a Samambaia,
Guará I e II, Águas Claras, Park Way,
Taguatinga e Samambaia
Estacionamentos públicos de Brasília
Governo
quer
t o r n ar
pa gos
estacionamentos rotativos públicos
Teatro nacional de Brasília Governo
busca parceiro para reformar teatro,
prevendo gasto de pelo menos R$ 35
milhões
Granja do Torto Reforma de espaço de
74,5 hectares; projeto inclui criação de
faculdade no local
VLT Norte – DF Projeto prevê um Veículo
Leve sobre Trilhos ligando o Plano Piloto
a Planaltina

Principais Projetos
Estaduais 2020

W3 Sul – DF Revitalização da via
comercial e construção de VLT ligando
Plano Piloto e Aeroporto JK
Aeroporto executivo de Brasília terminal
deve substituir aeródromo atual, com
foco em voos privados, executivos ou
de governo

ES
Pavilhçao de carapina Espaço de 100
mil m² foi arrendado e o contrato de
arrendamento termina em dezembro
Serviço de saneamento do Muncípio
de Cariacica Universalização do serviço
de saneamento básico no município
Modernização dos serviços de
identificação civil no Espírito Santo
Projeto para aumentar a produção de
laudos periciais e reduzir o tempo de
entrega de carteira de identidade
Reuso do esgoto tratado da estação de
Cambur Projeto de reuso do esgoto tratado
na estação de Camburi para fins industriais

13.

GO
Indústria química do estado de Goiás
S/A (IQUEGO)Concessão administrativa
dos serviços de gestão, operação e
manutenção da unidade
Plataforma multimodal de Anápolis
Concessão dos serviços de integração
dos transportes rodoviário, aéreo e
férreo da plataforma
Rodovias GO-010/020/060/070/080/139
E213 Concessão de 896 km de rodovias
com cobrança de pedágio em troca de
manutenção e investimentos
VAPT VUPT Goiás Transferência para a
iniciativa privada de todos os serviços
de atendimento ao público

MG

CASEMG (Companhia de Armazéns
e Silos do Estado de Minas Gerais)
Desestatização da companhia federalizada
que possui 18 unidades em MG
CEASAMINAS Desestatização de empresa
sob supervisão do Ministério da Agricultura
que possui 6 entrepostos nem MG

34.

Principais Projetos
Estaduais 2020

Rota das Grutas Peter Lund Exploração
e gestão do Parque do Sumidouro,
Monumento Natural Estadual Gruta Rei
do Mato e Monumento Natural Estadual
Peter Lund
Rodovia MG-424 Exploração de 51,09 km
de rodovia
Rodovias BR-459, BR-146, MG-290,
MG-295, MG-455 E MG-459 Exploração
de 379,5 km de rodovias
Construção e manutenção de 128 escolas
em MG Implantação, manutenção e
operação de unidades de ensino da
rede pública em mais de 50 cidades
Pátios para veículos apreendidos em MG
Projeto de concessão do serviço de remoção
e guarda de veículos apreendidos em
razão de infração de trânsito
Centro de Ciências Forenses Criminais
em MG Construção e manutenção de um
Centro de Ciências Forenses Criminais,
que será a nova sede de órgãos
Nova sede do DETRAN-MG Implantação
e gerenciamento de infraestrutura de
nova sede do Detran/MG
Placas de identificação veicular em MG
Concessão do serviço de implantação
e distribuição de espelho de placas e
tarjetas automotivas

35.

13.

CODEMIG Transformação da Companhia
de Desenvolvimento Econômico de Minas
Gerais em sociedade de economia mista
EXPOMINAS II Construção e operação de
um Centro de Convenções e de um Parque
de Exposições Multiuso e Agropecuárias
Venda de imóveis da CEMIG em MG e
GO Estatal colocou à venda 46 imóveis
em 27 cidades mineiras e de Goiás

RS

Companhia RIOGRANDENSE de saneamento
– CORSAN Empresa que fornece água e
saneamento
Fundação ZOOBOTÂNICA Fundação que
administra o Zoológico de Sapucaia do Sul
Rodovias ERS 324, ERS 287 E ERS 020
Estudo de parceria com iniciativa privada
para administração de estradas
BANRISUL Venda de 49% das ações do
banco público do Rio Grande do Sul
(concluído em parte)
Companhia Estadual de energia elétrica
- CEEE Concessionária de energia no
Sul-Sudeste do RS; integra o Plano de
Recuperação Fiscal do Estado
CRM Mineradora; integra o Plano de
Recuperação Fiscal do Estado

Principais Projetos
Estaduais 2020

SULGÁS Exploradora de gás. Integra o
Plano de Recuperação Fiscal do Estado.
Precisa ser aprovado pelo Tesouro Nacional
e votado na Assembleia Legislativa
Iluminação Pública em Porto Alegre
Concessão administrativa para prestação
dos serviços de iluminação pública
DMAE (Departamento Municipal de Água
e Esgoto) de Porto Alegre Concessão
administrativa para modernização e prestação
de serviços na rede de água e esgoto
DMLU (Departamento Municipal de
Limpeza Urbana) de Porto Alegre
Concessão para prestação de serviços
públicos de gestão de resíduos sólidos
provenientes da limpeza urbana
Mercado Público de Porto Alegre
Projeto de parceria para gestão do
espaço, com possibilidade de construção
de estacionamento anexo
Hospital Materno Infantil Presidente
Vargas (HMIPV) Parceria Público-Privada
para a construção, fornecimento de
equipamentos e operação de novo HMIPV
Parques e praças de Porto Alegre Projeto
de parceria com o setor privado para
administração dos 9 parques municipais
Parque da Orla do Guaíba Projeto de
parceria, seguido de concessão, com
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vista a assegurar a gestão e conservação
de parte do parque
Relógios Eletrônicos Digitais em Porto
Alegre Concessão para atuação na
operação e manutenção de relógios
eletrônicos digitais
Placas de rua em Porto Alegre Projeto de
concessão para instalação, manutenção
e operação de placas de rua
Abrigos de ônibus em Porto Alegre
Concessão para a modernização,
operação e manutenção de pontos de
abrigos de ônibus na cidade
Centro de Eventos em Porto Alegre
Projeto de construção, operação e
manutenção do Centro Eventos
Centro Administrativo de Porto Alegre
Concessão para a construção e
exploração de Centro Administrativo
da Prefeitura para substituição do Paço
Municipal e Prefeitura Nova
Rodoviária de Porto Alegre Concessão
para iniciativa privada
Parque Harmonia Concessão do Parque
Harmonia
Auditório Araujo Vianna Renovação da
concessão do Auditório Araujo Vianna
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Nossos Sócios

Infraestrutura
Perfis

Celso Contin

Cláudio Guerreiro

Celso possui ampla experiência em operações
estruturadas de financiamento, em fusões e
aquisições e em operações envolvendo ativos
imobiliários. Representa há anos alguns dos maiores
bancos e companhias estrangeiras e nacionais em
operações complexas, envolvendo empresas e
ativos no Brasil.

Cláudio é membro do Conselho de Administração
do escritório e o sócio líder da área Societária.
É referência na assessoria sobre os aspectos
relacionados ao uso de recursos naturais,
em especial mineração, água e saneamento.
Cláudio possui vasta experiencia nas áreas
societária e administrativa representando grande
grupos empresariais em operações de M&A e
projetos de infraestrutura. Ocupou o cargo de
Superintendente Jurídico da Companhia Vale do
Rio Doce (1994/1997).

Biografia completa aqui

Claudio Marques
Claudio possui grande experiência em contencioso
judicial e arbitral (cível e empresarial), incluindo
contratos comerciais, responsabilidade civil,
disputas corporativas e societárias. Possui
vasta experiência em direito administrativo,
incluindo também licitações, contratos públicos,
concessões e parcerias público-privadas. É sócio
da prática de Contencioso & Arbitragem do
Vieira Rezende e Procurador do Estado do Rio
de Janeiro desde 2004.
Biografia completa aqui

Biografia completa aqui

Marina Aidar
Marina possui extensa experiência na estruturação
de financiamentos. Assessora bancos e empresas,
nacionais e internacionais, em operações
complexas, incluindo empréstimos internacionais,
financiamento de projetos em setores regulados
e emissões de títulos de dívida no mercado de
capitais.
Marina é reconhecida por sua postura pro-deal
em negociações, representando os interesses de
seus clientes.
Biografia completa aqui
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