
Complexos e peculiares, os contratos de construção do setor de 
Infraestrutura (EPC/ turnkey, aliança, empreitada, construção, en-
genharia, dentre outros) requerem acompanhamento especializa-
do por profissionais experientes. 

Schmidt, Valois, Miranda, Ferreira & Agel conta com uma equipe 
de advogados especializada e dedicada ao assessoramento, pre-
ventivo e contencioso, de seus clientes em projetos de engenharia 
e construção de obras de infraestrutura. Para garantir cobertura 
ainda mais ampla, o escritório atua em parceria com consultores e 
de forma interdisciplinar.

Realizamos análise de editais e acompanhamento das diversas 
formas de licitações nacionais e internacionais; além de represen-
tarmos clientes perante agências reguladoras e autoridades fede-
rais, estaduais e municipais na obtenção de autorizações e licen-
ças necessárias para o desempenho de suas atividades no Brasil.

Oferecemos assessoria em aspectos regulatórios, societários, tri-
butários, fiscais, financeiros e ambientais, atendendo a toda a ope-
ração do investimento, visando mitigar riscos e maximizar ganhos.
Prestamos serviço de gerenciamento jurídico de obras, voltado 
para a organização dos registros com vistas à eventual necessi-
dade futura de apresentação ou análise de pleitos, bem como sua 
negociação ou discussão em arbitragem ou perante o Judiciário.

Como podemos ajudar:

• Assessoria e apoio a empresas nos mercados de ener-
gia, petróleo, gás, água e saneamento, aeroportos e 
transportes.

• Apoio a empresas em processos licitatórios (edital, 
RFP e outros) e demais operações em projetos de in-
fraestrutura.

• Assessoria na negociação e redação de contratos de 
Construção.

• Gestão jurídica de obras.

• Apoio na elaboração e negociação de claims.

• Assessoria na aquisição de ativos de infraestrutura.

• Contencioso e Arbitragem. 

• Assessoria em empreendimentos imobiliários e obras 
industriais.

CONSTRUÇÃO E  
INFRAESTRUTURA Alicerces firmes para 

empreendimentos sólidos



Possui ampla experiência nas áreas de ener-
gia, regulatório, infraestrutura, contratos, M&A 
e societário. Atuou no setor jurídico da Shell 
entre1990 e 1993. Depois, ingressou em um 
importante escritório de advocacia brasileiro, 
onde se tornou sócio em 1996 atuando nas 

áreas de contratos, fusões e aquisições, infraestrutura e regulatório. 
Entre 1998 e 1999, atuou como advogado visitante no escritório O’ 
Melveny & Myers LLP, em Nova Iorque. Também foi sócio de outro 
renomado escritório de advocacia brasileiro, atuando nas áreas de 
energia, infraestrutura, regulatório, fusões e aquisições, financia-
mentos, societário e contratos. Indicado como leading lawyer pela 
publicação internacional Chambers and Partners nas áreas: Corpo-
rate/M&A, Projects e Energy and Natural Resources. Nesta última 
área, também recebeu indicação pelo Expert Guides por vários 
anos consecutivos. Nos setores de Energia e de Petróleo e Gás, foi 
considerado um dos principais advogados da área pela publicação 
Who’s Who Legal. Também foi mencionado nas áreas de Energia, 
Societário e M&A, Projetos & Infraestrutura e Direito Administrativo 
pelo Latin Lawyer 250. O Legal 500 listou-o repetidamente na área 
de Natural Resources – Electricity. Reconhecido pelo Best Lawyers 
International 2018 como “O Advogado do Ano” pelo seu trabalho 
em Energia, sendo também recomendado nas áreas: Societário e 
M&A, Petróleo e Gás e Recursos Naturais. Foi ainda reconhecido 
como um dos advogados mais admirados do país pelo Anuário Aná-
lise Advocacia 500 em Infraestrutura e Regulatório. Foi professor 
convidado da Fundação Getúlio Vargas nas disciplinas de Con-
tratos Nacionais e Internacionais, no curso de MBA em Direito da 
Tecnologia, e de Relações Contratuais no Novo Modelo de Energia 
Elétrica, no curso de MBA em Gerência de Energia. Pós-graduado 
em Direito Tributário pela Universidade Cândido Mendes. Formado 
pela Universidade do Estado do Rio de Janeiro. 
Idiomas: Português, Inglês e Espanhol.
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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 Estrutu-

ra 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 opini-
ões 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 fi-
nanceiros concedidos por ente governamental. Assessoria jurídica 
ampla a empresas na implantação de projetos no setor infraestru-
tura e energia, envolvendo principalmente o planejamento tributá-
rio 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 administra-
tivo. Graduado em Direito pela Universidade Federal Fluminense 
(UFF). LL.M. Direito Tributário e Contabilidade Tributária – IBMEC.
Idiomas: Português e Inglês.
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