TRIBUTÁRIO
A equipe Tributária de Schmidt, Valois, Miranda, Ferreira & Agel
é composta por profissionais com vasta experiência e alta performance de consultoria fiscal e questões de litígio. Os impostos
locais, estaduais e federais que carregam a atividade comercial
estão parte central da prática.
Na área contenciosa, atua tanto no âmbito judicial, com a propositura de ações de restituição de indébito, anulatórias de débitos tributários, mandados de segurança, defesas em execuções fiscais,
como no contencioso administrativo, com a apresentação de defesas escritas e orais. Estão abrangidos pela atuação contenciosa os
tributos municipais, estaduais e federais.
Além disso, o escritório oferece atendimento completo e personalizado em serviços de consultoria tributária, revisão fiscal, planejamento tributário nacional e internacional, reorganização societária
e aconselhamento preventivo, com o objetivo de eliminar riscos e
contingências fiscais.
É nossa tradição a exata compreensão do negócio dos clientes
para a correta aplicação da legislação tributária nacional e internacional, possibilitando orientações criativas, seguras, consistentes
e fundamentadas, de estruturas fiscais economicamente positivas.
Tudo executado com pragmatismo e objetividade, suportado por
um aprofundado conhecimento teórico.

Análise abrangente para a
competitividade do seu negócio
Como podemos ajudar:
• Aconselhamento preventivo e apoio em atendimento à fiscalização.
• Planejamento tributário nacional e internacional.
• Contencioso administrativo e judicial nas esferas municipal, estadual e federal, inclusive previdenciária.
• Due diligence e revisão de procedimentos.
• Assessoria em matéria de preços de transferência (transfer
pricing).
• Suporte em áreas como importação e exportação, projetos de
infraestrutura, project finance, fusões e aquisições, arbitragem,
entre outras.
• Reorganização societária.
• Recuperação e aproveitamento de créditos de cobranças ilegítimas.
• Elaboração de consultas formais ao Fisco.
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Atende grandes empresas nacionais e multinacionais, particularmente nos setores de petróleo e gás, infraestrutura e energia elétrica,
prestando serviços jurídicos relativos à tributação brasileira e internacional. Destacado ano
após ano pela publicação Best Lawyers International em sua seleta lista de advogados tributaristas recomendados no Brasil. Indicado pelo Legal 500 como referência nas áreas tributária e Societário
e M&A no país. Recomendado pelo LACCA Approved. Reconhecimento no capítulo de Advisory da importante publicação internacional Who’s Who Legal: Corporate Tax 2017. Ganhou o prêmio
2018 International Advisory Experts Award: M&A. Foi selecionado
pela publicação Lawyer Monthly como Brazil 100 leading lawyers.
Chevening Scholar em 2007, outorgado pelo Foreign Commonwealth Office do Reino Unido. É membro da Associação Brasileira
de Direito Financeiro (ABDF) e da International Fiscal Association (IFA). Presidente do Comitê Tributário da British Chamber
of Commerce and Industry in Brazil (BRITCHAM), seção Rio de
Janeiro (2005-2007). Membro do Subcomitê de Direito Tributário
da OAB-RJ (2004-2006). Mestre em Direito Tributário Internacional
pela University of London, Queen Mary College. Bacharel em Direito pela Universidade do Estado do Rio de Janeiro. Relator pelo
Brasil, em 2001 e 2006, nos Cahiers de Droit Fiscal International
publicados pela IFA, respectivamente sobre “Taxation on income
derived from Electronic Commerce” e “The tax consequences of
restructuring of indebtedness (debt work-outs)”. Professor convidado em tópicos sobre tributação em diversos cursos e instituições,
tais como King’s College London, Queen Mary College, Universidade Cândido Mendes, Universidade Estácio de Sá e IBMEC - Instituto Brasileiro de Mercado de Capitais.
Idiomas: Português e Inglês.
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Luis Pacheco possui grande experiência
nos segmentos de petróleo e gás e entretenimento, orientando seus clientes sobre as
tendências, atualizações sobre legislação,
e regulação e estratégias na condução de
negócios complexos nesses setores. É um
especialista renomado em todas as áreas de negociações de
exploração e produção, distribuição e refino de petróleo e gás,
inclusive negociações e operações relacionadas a fusões e
aquisições, farm-in/farm-out, comércio internacional, obtenção
de licenças ambientais, contratos de EPC, contratos de operações conjuntas (JOA), licitação conjunta (JBA), compra e venda
de petróleo, assessoria a clientes em processos de licitação, financiamento de projetos, contratos de participação e contratos
de serviços. Participou da redação de alguns contratos e instrumentos legais atualmente utilizados no segmento de Petróleo &
Gás do Brasil. Frequentemente representa empresas blue-chip
internacionais de Petróleo & Gás de diversas localidades como:
Austrália, Colômbia, França, Índia, Brasil, Chile, Reino Unido,
Omã, Singapura, Rússia e Emirados Árabes, conduzindo-as
com maestria pela complexa estrutura legal do Brasil. Recomendado em importantes publicações jurídicas nacionais e internacionais como: Chambers & Partners Latin America - Energia &
Recursos Naturais: Petróleo & Gás (de 2009 a 2018); Chambers & Partners Global - Energia & Recursos Naturais: Petróleo
& Gás (de 2010 a 2018); The Legal 500 - Energia & Recursos
Naturais: Hidrocarbonetos (de 2012 a 2017); Latin Lawyer 250
- Energia e Financiamento de Projetos & Infraestrutura (2014);
LACCA Approved - Energia (de 2014 a 2018) e Anticorrupção &
Compliance (de 2017 a 2018); Who’s Who Legal Brazil - Energia
(de 2009 a 2011 e de 2013 a 2017) e Petróleo & Gás (de 2008
a 2009); IFLR 1000, Leading Lawyer - M&A (2015); Análise Advocacia 500 - Siderurgia e Mineração e Rio de Janeiro (2016/
2017). Ordem dos Advogados do Brasil (OAB) – Seções Rio de
Janeiro e São Paulo. Ex-diretor Regional da América Latina da
Associação Internacional de Negociadores de Petróleo (AIPN).
Membro do Conselho da International Energy Law Association.
Ex-vice-presidente da Ordem dos Advogados do Brasil - Comitê de Petróleo e Gás. Ex-membro do Tribunal Fiscal Brasileiro
do Ministério da Fazenda. Mestrado em Direito, Kent College of
Law, Chicago, IL, 1994. Bacharel em Direito, Universidade do
Estado do Rio de Janeiro (UERJ), 1987. Curso de Administração
de Escritórios de Advocacia, Northwestern University (Kellogg),
Chicago, IL, 1998-1999. Direito Internacional de Petróleo e Gás,
Contratos e Negociações, Association of International Petroleum
Negotiators (AIPN), 1998. Planejamento Fiscal Internacional,
Chicago-Kent College of Law, Chicago, IL, EUA, 1994. Especialização em Direito Tributário, Universidade Candido Mendes, Rio
de Janeiro, 1987.
Idiomas: Português e Inglês.
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Representa clientes em projetos nos setores
de petróleo e gás e energia elétrica. Elaboração e revisão de contratos em geral, bem
como contratos específicos dos setores de
petróleo e gás e energia elétrica. Tem atuação também nas áreas tributária e de compliance anticorrupção. Palestrante no evento da International Bar
Association – IBA Double Tax Treaties – Latin American Conference, a respeito do tema: Exchange of Information in Tax Treaties, em 31 de março de 2011. Professora no curso de MBA em
Petróleo organizado pelo Instituto Brasileiro de Petróleo, Gás e
Biocombustíveis – IBP, em Brasília, no módulo de Tributação do
Setor de Óleo e Gás em 26 de outubro de 2012. Professora no
curso de pós-graduação do Instituto Brasileiro de Estudos Tributários – IBET em 2011. Membro da Comissão de Direito Aduaneiro e da Comissão de Petróleo e Derivados da OAB-RJ. LL.M. em
Direito Tributário Norte-Americano pela Northwestern University
School of Law. Formada em Direito pela Universidade do Estado
do Rio de Janeiro (UERJ). Pós-Graduação em Direito Tributário
pelo Instituto Brasileiro de Estudos Tributários (IBET).
Idiomas: Português e Inglês.

Rodrigo Pinheiro
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Auxilia clientes em planejamento tributário em
projetos com foco em recursos naturais e infraestrutura. Contencioso administrativo e judicial.
Obtenção de benefícios fiscais e de regimes
especiais de tributação. Participação no Subcomitê de Aperfeiçoamento de Estrutura Tributária do Setor de Gás Natural no contexto do Programa do Gás para
Crescer de iniciativa do Ministério de Minas e Energia. Análise dos
aspectos tributários em contratos de fornecimento de equipamentos para geração de energia solar. Elaboração de opiniões legais
e pareceres no âmbito do Direito Tributário. Assessoria jurídica a
empresas multinacionais na implantação e expansão de unidades
fabris no Brasil, com análise dos benefícios fiscais e financeiros
concedidos por ente governamental. Assessoria jurídica ampla
a empresas na implantação de projetos no setor infraestrutura e
energia, envolvendo principalmente o planejamento tributário e
estruturação jurídica do empreendimento. Análise de editais de
licitação pública e opinião legal sobre os impactos tributários das
exigências editalícias e das cláusulas do contrato administrativo.
Graduado em Direito pela Universidade Federal Fluminense (UFF).
LL.M. Direito Tributário e Contabilidade Tributária – IBMEC.
Idiomas: Português e Inglês.
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