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QUEM SOMOS

Um dos mais
tradicionais escritórios
de advocacia do Brasil

Integridade,
Transparência,

Ética e Respeito.
Fundado em 1932, nós somos um dos mais
tradicionais escritórios de advocacia do
Brasil, com valores baseados na integridade,
transparência, ética e respeito.
Nós atuamos em diversos segmentos do direito
e contamos com um time de profissionais
multidisciplinares altamente qualificados e
especializados, aptos a atender demandas
específicas, com soluções exclusivas, e
amparadas no largo e sólido conhecimento
jurídico.
A equipe formada por nossos profissionais
contribui comprovadamente com sua expertise
para o crescimento empresarial dos clientes,
prestando consultoria personalizada e acertadas
estratégias de negócio.

QUEM SOMOS

Temos orgulho em
possuir uma equipe
formada por

55% de mulheres.

Diversidade
Acreditamos que Pluralidade é um valor fundamental para qualquer negócio.
Estimular as diferenças resulta em um time mais
criativo e eficiente, onde
aprendemos com a história do próximo.
Nosso Comitê de Diversidade & Inclusão foi criado com o objetivo de incentivar ações em prol
da igualdade de gênero, etnia, cor, credo, deficiências, orientação sexual e situação social.
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QUEM SOMOS

Responsabilidade
Social
Apoiar causas que julgamos importantes
sempre fez parte do nosso DNA. Somos
parceiros de ONG’s que estimulam a educação,
igualdade, sustentabilidade e apoio a pessoas em
situação de rua.
Além de desenvolver um trabalho Pro Bono, desenvolvemos ações voltadas para apoio a projetos
socioculturais.
Conheça nossos parceiros:
Amparo ao Próximo
Dream Learn Work
Amazônia Viva
Solar Meninos de Luz
Fundação Darcy Vargas
Fundação Abrinq
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QUEM SOMOS

Premiações
O escritório possui posição de destaque nos principais rankings nacionais e internacionais,
com reconhecimento em Ambiental, Arbitragem, Cível, Tributário, Regulatório, Comércio
Internacional, Transporte e Logística, Hotelaria e Turismo, Siderurgia e Mineração, Petróleo e
Gás e Alimentos e Bebidas.

“O Kincaid possui um time com perfil hands-on, experiente, eficiente
e prático, com alguns dos melhores advogados marítimos do
Brasil. A sua prática abrange todos os aspectos do mercado, desde
seguros, disputas envolvendo cargas e afretamentos, até processos
de recuperação de dívidas, acidentes marítimos e apreensão de
navios. Do lado não contencioso, o escritório oferece assessoria
corporativa no lançamento de novas embarcações e na construção
de navios e contratos de financiamento, bem como em questões
trabalhistas, ambientais e alfandegárias.”
THE LEGAL 500, 2023

“O Kincaid é um escritório de ponta na área de Shipping com ampla
experiência representando uma gama de grandes clientes de alto perfil
em assuntos complexos. O time é conhecido por sua habilidade em lidar
com disputas judiciais e administrativas sofisticadas, incluindo aquelas
decorrentes de contratos de afretamentos, claims de danos a cargas e
acidentes de embarcações. Além disso, o seu time também oferece uma
alta capacidade de auxiliar em transações de financiamento e questões
regulatórias.”
CHAMBERS AND PARTNERS BRAZIL, 2022

Setores da
Economia

SETORES DA ECONOMIA
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| AGRONEGÓCIO

Agronegócio
Atuamos em todas as operações que
integram e orbitam a cadeia produtiva da
agroindústria, incluindo as divisões de
alimentos, fibras e bioenergia. A ampla
rede de escritórios parceiros nas principais
capitais e portos do mundo nos possibilita
auxiliar o cliente nas mais variadas questões.

Representação em processos
administrativos, judiciais e arbitragens,
perante agentes econômicos e
estatais atuantes no setor, incluindo
seguradoras, cooperativas de crédito,
instituições financeiras, Ministério da
Agricultura, Pecuária e Abastecimento e
autoridades ambientais e sanitárias.
Completa assessoria na elaboração de
pareceres e instrumentos contratuais
relativos à produção, processamento
e comercialização de insumos
necessários antes, durante e após a
comercialização da produção final.
Representação em disputas
relacionadas ao transporte, a cadeia
logística da mercadoria, cartas de
crédito, dentre outras questões inerentes
à comercialização do produto.

INÍCIO

Completa assessoria jurídica
em contratos de compra e
venda internacional.
Prestação de consultoria visando a
otimização da carga tributária, em
demandas relacionadas à recuperação de
tributos e defesas de autuações em todas
as esferas administrativas e judiciais, bem
como planejamento tributário e aduaneiro
voltado especificamente ao setor

SETORES DA ECONOMIA
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| AVIAÇÃO

Aviação
Atuamos de maneira sólida no ramo do
Direito Aeronáutico, com larga experiência
em contencioso administrativo, judicial,
arbitral, bem como nas demais áreas jurídicas
necessárias para o atendimento de todas as
demandas relacionadas ao setor de aviação.

Sinistros aéreos, avarias de carga, ações de
sub-rogação e reclamação de passageiros.

Assessoria fiscal e aduaneira,
incluindo regimes especiais.

Direito Administrativo e Regulatório,
perante a ANAC e órgãos
governamentais.

Assessoria na regulação de sinistros no setor aéreo e revisão de apólices de seguros.

Assessoria contratual e societária
na realização de fusões e aquisições,
joint ventures, acordos de cooperação,
contratos de financiamento, leasing,
compra e venda de aeronaves, turbinas e
equipamentos, contratos de manutenção e
fornecimento de serviços e equipamentos.

INÍCIO

Assessoria a operadores
aeroportuários com revisão de políticas
tarifárias e contratos com subfornecedores
em green field projects e em leilões,
promovidos pelo Governo Federal e
PPPs no setor aeroportuário, realização
de due diligence e risk assessment para
investidores nacionais e estrangeiros.

SETORES DA ECONOMIA
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| ENERGIA

Energia
Petróleo e Gás
Atuamos em todas as esferas da indústria de petróleo e gás natural. Prestamos
consultoria a empresas do setor que já operam ou pretendem ingressar no mercado
brasileiro. Oferecemos assessoria jurídica em aspectos regulatórios, contratuais,
societários e tributários relacionados às atividades de downstream, midstream e
upstream.
Assessoria na constituição, registro e
regularização de empresas no Brasil
junto aos órgãos competentes para
o exercício de atividades reguladas,
incluindo: comercialização, importação,
carregamento, transporte e distribuição.
Elaboração de pareceres sobre
aspectos regulatórios.
Assessoria na regularização e licenciamento
de instalações de óleo e gás, tais como:
unidades de perfuração marítima; unidades
de produção, FSRU e FSU para GNL,
oleodutos e gasodutos, terminais e UPGN.
Assessoria no enquadramento regulatório e
licenciamento de projetos, tais como terminais
de GNL e empreendimentos gas-to-power.

INÍCIO

Elaboração e negociação de contratos
de comercialização, transporte e
operação comuns ao setor.
Gestão de crise e atendimento emergencial
em situações de potencial ou efetiva poluição
ou problemas técnicos com as unidades.
Atuação em transações de
compra e venda de ativos.
Representação de clientes
no contencioso administrativo.
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SETORES DA ECONOMIA

Energia Elétrica
Oferecemos assessoria e soluções jurídicas em projetos de energia, atendendo
não só agentes de geração, transmissão e comercialização, mas também grandes
consumidores de energia. Estamos aptos a atender clientes dentro do Ambiente
de Contratação Regulada (ACR) e aos que atuam no Ambiente de Contratação
Livre (ACL).
Assessoria em projetos de geração
centralizada ou distribuída em todas
as fases de um projeto: concepção do
modelo de negócios; atuação perante
a ANEEL; estruturação contratual; e
implementação e conexão aos sistemas
de transmissão e/ou distribuição.
Assessoria regulatória na estruturação
de projetos de leilões de energia
elétrica e elaboração de contribuições
em consultas públicas e demais
requerimentos perante a ANEEL.
Assessoria nos processos de habilitação
na EPE e participação nos leilões da
ANEEL para geração de energia nova ou
para capacidade já instalada com relação
à geração convencional e renováveis.
Elaboração de pareceres e memorandos
sobre a legislação e regulamentação
específica do setor elétrico, além
do acompanhamento constante
das modificações do mercado.

INÍCIO

Estruturação contratual para micro e
minigeração distribuída de energia,
autoprodução e produção independente,
PPAs e outros contratos setoriais.
Assessoria na elaboração de contratos
e licenciamento de projetos de
geração e linhas de transmissão.
Atuação na área regulatória dos segmentos
de distribuição e comercialização no
mercado regulado e de distribuição.
Representação no contencioso administrativo
e judicial, incluindo entidades e órgãos
que atuam em conjunto com a ANEEL.
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SETORES DA ECONOMIA

Renováveis
Nossa atuação no setor de energia inclui todas as fontes renováveis, das quais se destacam: hídrica,
solar, eólica e biogás atendendo às exigências do crescente mercado de energias renováveis.
Assessoria em financiamentos de
projetos, operações estruturadas,
licitações e privatizações.
Elaboração e revisão de contratos
incluindo contratos de fornecimento
de equipamentos, compra e venda de
energia, EPC, O&M, locação, arrendamento,
fornecimento de insumos entre outros.
Estruturação e modelagem de projetos,
bem como seu enquadramento
regulatório e licenciamento.
Prestamos assessoria nos processos
de habilitação na EPE e participação
nos leilões da ANEEL para geração de
energia nova ou para capacidade já
instalada para geração por renováveis.

INÍCIO

Elaboração de pareceres e memorandos
sobre a legislação e regulamentação
específica do setor elétrico, além
do acompanhamento constante
das modificações do mercado.
Assessoria jurídica na auditoria e
negociação de contratos para aquisições
e alienações de empresas e de projetos.

SETORES DA ECONOMIA
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| FERROVIARIO

Ferroviário
Contamos com uma equipe de advogados
especializada para atuar em demandas que
envolvam questões judiciais ou regulatórias
relacionadas à infraestrutura ferroviária
em defesa dos interesses de Operadores
Ferroviários, Usuários e terceiros.

Assessoria judicial e regulatória perante
as agências reguladoras e fiscalizadoras,
órgãos do Poder Executivo Federal,
Estadual e Municipal, órgãos de controle
e judiciário, em especial junto à Agencia
Nacional de Transportes Terrestres (ANTT),
Ministério da Infraestrutura (MInfra),
Tribunal de Contas da União (TCU),
Justiça Federam e Tribunais Superiores.
Assessoria em pleitos de consulta,
concessão, autorização e arbitramento
administrativo de conflitos.

Assessoria judicial e regulatória para
projetos de infraestrutura ferroviária,
incluindo projetos interligados com portos.
Constituição de empresas visando
a atividade de operador e operador
ferroviário independente.
Assessoria a empresas nacionais e
estrangeiras que buscam consultoria em
geral para o transporte de carga e pessoas.

Assessoria nas obrigações legais
e contratuais, em especial na
relação usuário / concessionária.

Atuação em procedimentos e
discussões regulatórias junto a Agência
Reguladora, inclusive relacionadas a
abrangência de acordos bilaterais.

Suporte legal e regulatório
em processos licitatórios.

Consultoria quanto às tarifas
e preços aplicáveis.

INÍCIO

SETORES DA ECONOMIA
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| IATES E SUPER IATES

Iates e Super
Iates
Nosso time é amplamente reconhecido no
mercado global pela atuação na indústria
marítima, incluindo embarcações de passeio,
com grande participação no mercado de Iates
e Super Iates. Oferecemos uma completa
assessoria jurídica em todas as áreas do direito
ligadas às grandes embarcações de passeio.

Assessoria com relação à compra
e venda e financiamentos.

Obtenção de autorizações aplicáveis para
navegação e permanência no território.

Elaboração e revisão de contratos
tanto para construção, como também
contratos de charter e locação.

Consultoria em questões relativas
à bandeira brasileira.

Consultoria para o planejamento
tributário e trabalhista.
Total suporte na contratação de seguros.
Importação e exportação de peças,
utensílios e embarcações.

INÍCIO

Representação em resolução de disputas
pela via da mediação, arbitragem e

SETORES DA ECONOMIA
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| INFRAESTRUTURA

Infraestrutura
Atuamos em todas as fases de projetos
de infraestrutura, incluindo modelagem,
contratação, implementação e resoluções
de conflitos. Oferecemos conhecimento
multidisciplinar e vasta experiência nos diversos
segmentos de infraestrutura, em especial
nos setores portuário, ferroviário, navegação,
construção naval, energia, mineração,
aeroportuário e demais setores logísticos.

Serviços relacionados a questões
judiciais, regulatórias, contratuais,
societárias, tributárias, trabalhistas,
de controle e de seguros.
Resolução de disputas por meio
de arbitragem, vias administrativas
ou judiciais desde a fase de
planejamento a implementação.
Elaboração e negociação de contratos
diversos, incluindo: Non-Disclusure
Agreement (NDA), Memorandum of
Understanding (MOU), Sales and
Purchase Agreement (SPA), Engineering,
Procurement and Construction
Contracts (EPCs) e acordos de aliança,
Management (EPCM), turn-key, built
to suit, gestão de construção.

Assessoria em operações relativas
a consórcios, joint ventures,
JOAs, EPCs, entre outros.
Atuamos em operações de
financiamento de projetos.
Assistência a projetos de infraestrutura
em relação aos aspectos dos
processos de licitações públicas e
Parcerias Público-Privadas (PPP).
Assessoria na gestão de riscos e claims
relacionados a contratos complexos,
incluindo consultoria durante a fase
pré-contenciosa e representação em
litígios, incluindo todos os métodos
de resolução de disputas.
Assessoria para contratos de
investimento e garantias.

INÍCIO

SETORES DA ECONOMIA
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| LOGÍSTICA

Logística
Nossa equipe multidisciplinar possui amplo
conhecimento nas operações logísticas
correlatas ao comércio nacional e internacional,
transporte intermodal e multimodal, atuando no
desenvolvimento de projetos de infraestrutura,
logística portuária, armazenamento e
movimentação de cargas, análise de contratos de
importação e exportação, interlocução com órgãos
reguladores, análise de projetos de financiamento
e garantias, além de vasta experiência nos setores
portuário, ferroviário, navegação, construção
naval, energia, mineração e aeroportuário.

Assessoria em questões judiciais e
arbitrais, regulatórias, contratuais,
tributárias, aduaneiras e securitárias.

durante a fase pré-contenciosa e
representação em litígios, incluindo todos
os métodos de resolução de disputas.

Elaboração e negociação de contratos
diversos, análises de incoterms,
arrendamentos, autorizações e
cessões de uso de terminais portuários
(secos e molhados), dentre outros.

Total suporte em operações relativas
a consórcios, joint ventures, JOAs,
EPCs, cessões onerosas de uso, etc.

Consultoria para verificação de análise
de riscos logísticos e adequação das
apólices aos riscos assumidos em
cada negócio, verificação da gestão de
riscos e claims relacionados a contratos
complexos, incluindo consultoria

INÍCIO

Assistência na obtenção de licenças
diversas e na participação em licitações.
Consultoria em disputas relacionadas
a granéis e carga conteinerizada.

SETORES DA ECONOMIA
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| MARÍTIMO

Marítimo
Contamos com uma experiente equipe de
advogados, engenheiros navais e peritos que
prestam imediata assistência aos clientes nos
portos brasileiros e estrangeiros. Contamos
com um canal de Emergency Response
e somos reconhecidos pelas principais
ranqueadoras como líder no setor marítimo.
Nossa atuação engloba a prestação de
assistência jurídica a armadores, afretadores,
transportadores, clubes de P&I, seguradores,
agentes marítimos, terminais e operadores
portuários, estaleiros, trading companies,
embarcadores e consignatários, entre outros.

Disputas relacionadas a navio, carga,
frete, sobre-estadia, avaria grossa e
particular.
Prestamos assistência integral a
acidentes de navegação: colisão,
abalroamento, incêndio, adernamento,
naufrágio, encalhe, entre outros.

Atuação junto ao Tribunal Marítimo
e Capitania dos Portos.
Elaboração e revisão de contratos
de afretamento e conhecimento de
transporte, de construção e financiamento
de embarcações, reboque, assistência e
salvamento, compra e venda de embarcações,
hipoteca naval e alienação fiduciária.

Arresto, embargo e detenção de navio
e/ou carga.

Constituição de empresa de navegação.

Assistência em eventos de poluição e
assessoria junto aos órgãos ambientais.

Registro de armador e de embarcações
junto ao Registro Especial Brasileiro (REB).

Recuperação de créditos marítimos.

Consultoria em legislação marítima, aduaneira
e convenções e acordos internacionais.

INÍCIO

SETORES DA ECONOMIA
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| PORTOS

Portos
Temos grande experiência consultiva e
administrativa no setor portuário e ampla
atuação no contencioso administrativo
e judicial em defesa dos interesses de
Terminais Portuários Autorizados ou
Arrendados, Autoridades Portuárias,
Operadores Portuários, Usuários, Empresas
de Dragagem e Terminais Regaseificadores.

Assessoria judicial e regulatória perante
as agências reguladoras e fiscalizadoras,
órgãos do Poder Executivo Federal,
Estadual e Municipal, órgãos de controle
e judiciário, em especial junto à Agência
Nacional de Transporte Aquaviários
(ANTAQ), Secretaria Nacional de Portos
e Transportes Aquaviários (SNPTA) e
demais departamentos do Ministério da
Infraestrutura (MInfra), Marinha do Brasil,
Secretaria do Patrimônio da União (SPU) e
demais órgãos do Ministério da Economia
(ME), Tribunal de Contas da União (TCU),
Justiça Federal e Tribunais Superiores.
Assessoria em processos de
alfandegamento e benefícios tributários,
como Reporto e REIDI. Receita Federal do
Brasil e nas Comissões Estaduais e Nacional
de Segurança Pública nos Portos, Terminais
e Vias Navegáveis (Cesportos e Conportos).

INÍCIO

Assessoria em pleitos de consulta, concessão,
autorização, registro, arrendamento e
arbitramento administrativo de conflitos.
Suporte legal e regulatório frente a projetos
de infraestrutura portuária brownfield e
greenfield, e processos licitatórios.
Assessoria nas obrigações legais e
contratuais no setor privado e público.
Defesas e recursos em
fiscalizações administrativas.
Consultoria quanto às tarifas
portuárias aplicáveis.

Áreas
de Atuação

ÁREAS DE ATUAÇÃO
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| AMBIENTAL

Ambiental
Representamos clientes de diversas
indústrias e setores da economia, prestando
serviços pautados numa visão holística do
direito ambiental. Estamos preparados para
apresentar as melhores soluções jurídicas
para os nossos clientes, ancorados em
princípios éticos e norteados na adoção de
soluções para o desenvolvimento sustentável
de negócio dos nossos clientes.

Prestação de serviços de consultoria e
assessoramento jurídico na área ambiental,
incluindo a confecção de pareceres.

Apoio jurídico nas atividades de
prevenção, remediação, recuperação
e compensação ambiental.

Representação em processos judiciais
envolvendo matéria ambiental.

Atuação em casos envolvendo poluição.

Atuação em processos do contencioso
administrativo perante órgãos ambientais.
Atuação em procedimentos administrativos
perante o Ministério Público.
Condução de negociações visando a
celebração de Termos de Ajustamento
de Conduta (TAC) junto às autoridades
ambientais e ao Ministério Público.
Atendimento jurídico emergencial
em acidentes ambientais.
INÍCIO

Avaliação de responsabilidades ambientais
(civil, administrativa e criminal).
Assessoria jurídica na elaboração de
Estudos e Relatórios de Impacto Ambiental
(EIA e RIMA), bem como para obtenção
de certificações e licenças ambientais.
Análise dos aspectos ambientais em
operações de fusões e aquisições,
compra, venda, financiamento e
arrendamento de ativos e bens imóveis.

ÁREAS DE ATUAÇÃO

| COMÉRCIO EXTERIO E ADUANEIRO

Comércio
Exterior e
Aduaneiro
Nosso escritório é referência em todas as áreas
de comércio internacional e direito aduaneiro.
Contando com equipe especializada no segmento
e com experiência em importantes projetos nas
áreas de energia, infraestrutura, portuário, petróleo
e gás e operações de importação e exportação

Análise e aplicação de regimes aduaneiros
especiais (importação e exportação),
entreposto aduaneiro, alfandegamento,
REIDI e regimes especiais voltados
especificamente para diversos setores.
Estruturação de operações de importação
e exportação, considerando os aspectos
negociais, tributários e contratuais envolvidos.
Atuação no contencioso aduaneiro,
nos âmbitos administrativo e judicial, em
todas as suas instâncias, inclusive nos
procedimentos especiais de fiscalização
e em casos de Revisão Aduaneira.
Tratamento preferencial
sob acordos internacionais
(MERCOSUL, ALADI e outros).

INÍCIO

Assessoria na tributação e benefícios
fiscais em comércio exterior.
Assistência na facilitação do
comércio: Valoração aduaneira;
Classificação fiscal; Regras de origem;
Ex-tarifário; Barreiras não-tarifárias.
Defesa comercial – antidumping e
subsídios (medidas compensatórias).
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| COMPLIANCE

Compliance
Atuamos desde o mapeamento para
implementação de programa de Integridade
até a certificação dos clientes em selos
nacionais e internacionais. Assessoramos
clientes na manutenção dos programas
de compliance, prevenção baseadas em
diretrizes e leis anticorrupção brasileiras,
regulamentos e nas melhores experiências
e boas práticas internacionais.

Desenvolvimento de códigos de
ética e programas de compliance.

Assistência em inquéritos investigatórios
internos realizados pelas autoridades.

Consultoria, incluindo avaliação
e desenvolvimento de programas
de compliance e métodos de
implementação, tais como due
dilligence e background check.

Representação de clientes em
processos administrativos e judiciais.

Elaboração de relatório de riscos e
sugestão de medidas de mitigação.
Análise e elaboração de contratos, bem
como desenvolvimento de cláusulas
específicas de compliance e anticorrupção.
Elaboração de documentos internos e
auxílio nos procedimentos. Implementação
de atividades reparatórias.
INÍCIO

Assessoria relacionada à Lei Geral de
Proteção de Dados (LGPD), incluindo: (i)
elaboração de relatório com análise de
desconformidade e risco jurídicos; (ii)
elaboração ou adequação das políticas
de tratamento de dados; (iii) revisão dos
procedimentos internos sob o enfoque
jurídico; (iv) desenho das Políticas e
Procedimentos Internos e programas
de controle e gestão de dados; e
(vi) implementação e monitoramento
das Políticas e Procedimentos.

ÁREAS DE ATUAÇÃO
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| CONTENCIOSO E ARBITRAGEM

Contencioso e
Arbitragem
Nosso Departamento Contencioso tem
sólida experiência em gestão estratégica
pré-contenciosa, métodos alternativos de
solução de controvérsias e litígios judiciais
e administrativos relacionados aos mais
diversos segmentos da economia, dentre
os quais destacam-se os setores de
transporte e logística, infraestrutura, energia,
agronegócio, tecnologia e comércio exterior.

Oferecemos assessoria estratégica na
gestão pré-contenciosa, exercendo duediligences para aprimoramento de rotinas,
gestão interna, controle de riscos, claims
e liabilities, capacitação e treinamento
de claims handlers, revisão de cláusulas
contratuais de risco, e estimulando
mecanismos preventivos que visem
preservar relações comerciais, foco em
análise de custo-benefício das disputas
e proteção dos interesses do cliente.

Larga experiência na aplicação de regras
arbitrais, tais como CBMA, CAM-CCBC,
FGV, CIESP/FiESP, CAMES, CBAr, LMAA,
SCMA, CBAM, CIArB, ABDM e ICC.

Reconhecida atuação em
arbitragens e mediações nacionais
e internacionais e na execução de
decisões estrangeiras no Brasil.

Notória expertise em demandas
internacionais e cooperação com
escritórios internacionais para
atuação em litígios transnacionais..

INÍCIO

Atuação estratégica em contencioso
judicial e administrativo, em todas
as esferas do Judiciário Brasileiro,
Agências Reguladoras, Ministério
Público e entes da administração.

ÁREAS DE ATUAÇÃO
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ESG TECH
O escritório, além de possuir suas próprias
políticas de sustentabilidade, inclusão e
diversidade, sempre priorizando pela qualidade
das relações humanas em seu ambiente
corporativo, também oferece assessoria jurídica
específica na prática ESG, com o objetivo
de adequar as atividades diárias de seus
clientes aos fundamentos que a contornam.

A nossa assessoria ESG engloba a busca de
soluções, aperfeiçoamentos e adequações
às normas e regras de sustentabilidade,
inclusão, acessibilidade e diversidade, bem
como de governança corporativa, incluindo
revisão e adequação de políticas institucionais
das empresas, que a cada dia vem exigindo
a total observância de tais regras e padrões
como condição para concessão de créditos,
empréstimos ou demais benefícios.
Na esfera Ambiental oferecemos serviços
jurídicos para projetos dos mais diversos
mercados relacionados à: transição energética,
energias
renováveis,
financiamentos
sustentáveis, emissão de CPR Verde e Green
Bonds, incentivo fiscal verde, produção de
combustíveis não fósseis, compensação de
carbono e redução da emissão de gases de
INÍCIO

efeito estufa, reciclagem e reaproveitamento
de resíduos, dentre outros.
Na parte Social nossos serviços podem
englobar a instrução jurídica sobre: políticas de
inclusão, acessibilidade e diversidade, garantia
de operações seguras e saudáveis nos termos
da legislação aplicável, prevenção e redução
de zonas de conflitos etc.
No que tange à Governança, auxiliamos
no aconselhamento jurídico relacionado
à observância de normas brasileiras de
direito empresarial, trabalhista, fiscal e
administrativo para: due diligence corporativa,
responsabilidade e riscos atribuídos aos sócios,
diretores, administradores e demais posições
executivas, redução e prevenção de litígios
corporativos, compliance e transparência fiscal,
revisão de políticas antissuborno, corrupção e
lavagem de dinheiro.

ÁREAS DE ATUAÇÃO
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Financiamentos e
Investimentos
Nossa prática de financiamentos conta com
grupo multidisciplinar para oferecer uma
abordagem completa e compreensiva de
todos os instrumentos de financiamento
e estruturas de investimento disponíveis
para atender aos nossos clientes.

A elaboração, análise e renegociação
de diversos instrumentos, incluindo:
financiamento estruturado, project
finance, asset finance, reestruturação
de dívidas e DIP Finance.
Elaboração, negociação e implementação
de estruturas de garantias locais
relacionadas a instrumentos de
financiamento internacional, incluindo
DIP e project e asset finance.
Assessoria na aplicação para obtenção
de financiamento com recursos do
fundo de marinha mercante.

INÍCIO

Negociação de contratos e reestruturação
de financiamentos com agentes do
Fundo de Marinha Mercante.
Assessoria jurídica em processos de
tomada de posse de bens em estresse.

ÁREAS DE ATUAÇÃO

26

| IMOBILIÁRIO

Imobiliário
Prestamos assessoria jurídica especializada
na área consultiva e contenciosa do direito
imobiliário, elaborando instrumentos
contratuais como compra e venda, permuta
física e financeira, dentre outros, assim
como locação (inclusive shopping centers),
além de hotelaria e desenvolvimento de
empreendimentos logísticos. Atuamos
com foco nas necessidades dos clientes.

Realização de auditorias
imobiliárias, envolvendo terrenos
e/ou ativos imobiliários no Brasil
nas operações societárias.
Estruturação e desenvolvimento de
empreendimentos imobiliários residenciais
e não residenciais, como incorporações,
loteamentos e multipropriedade.
Constituição de ônus e garantias.
Assessoria e elaboração dos
instrumentos de aquisição de terrenos.
Assessoria e elaboração dos instrumentos
envolvendo condomínio residencial,
comercial e de shopping center.
Assessoria e elaboração de memoriais de
INÍCIO

incorporação e estatutos de associação.
Assessoria e acompanhamento em
procedimentos relacionados à aprovação
de projeto imobiliário, bem como
em projetos de desmembramento,
demolição e loteamento.
Aquisição de imóveis urbanos
e rurais por estrangeiros.
Assessoria nas operações de hotelaria,
como contrato de administração
hoteleira e de licença de marca.
Contencioso e arbitragem imobiliária
envolvendo temas de direito imobiliário.
Parecer jurídico com diversos temas
envolvendo direito imobiliário e registral.

ÁREAS DE ATUAÇÃO
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Reestruturação &
Insolvência
Nossa equipe de Reestruturação
e Insolvência foi cuidadosamente
desenvolvida e articulada para atender,
com precisão e eficiência, empresas
brasileiras e internacionais e organizações
multinacionais em suas operações mais
complexas. Oferecemos aos nossos
clientes uma abordagem multidisciplinar
com soluções proativas e eficazes.

Representação em demandas
de recuperação judicial,
extrajudicial e falência;

Ajuizamento de procedimentos
auxiliares de acordo com o modelo de
insolvência transnacional da UNCITRAL;

Consultoria e atuação em procedimentos
de mediação e conciliação em
fase de pré-insolvência;

Reescalonamento de dívidas;

Consultoria para aquisição
de distressed assets;
Assessora bancos e fundos na concessão
de empréstimos pós-concursais (debtorin-possession and exit financing) e na
concessão de financiamentos para
aquisição de ativos em reestruturações
de dívidas (aquisition financing);
Assistência no reconhecimento
de procedimento de insolvência
estrangeiro no Brasil;
INÍCIO

Reestruturação de dívida e capital;
Contencioso bancário;
Securitização e produtos estruturados; e
Constituição de veículos que possam ser
usados na reestruturação, como fundos
de investimento em direitos creditórios
não padronizados (FIDC-NP) e fundos
de investimento em participações (FIP.)

ÁREAS DE ATUAÇÃO
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| REGULATÓRIO

Regulatório
Temos ampla expertise na elaboração de
projetos com base nas diretrizes dos órgãos
reguladores do país, projetos convencionais
e de inovação, que estabelecem uma ponte
entre o setor público e privado, atuando nos
setores regulados, com especial destaque
em portos públicos e privados, marítimo,
agronegócios, petróleo e gás e elétrico.

Assessoria em processos de
licenciamento, autorização e
cadastro frente às agências
reguladoras, com destaque para
ANTAQ, ANP, SPU e ANVISA.
Assessoria no acompanhamento
de processos fiscalizatórios
e contencioso administrativo
envolvendo agências reguladoras.
Assessoria na análise de processos
de concorrência pública.
Elaboração de pareceres e memorandos
sobre os mais diversos aspectos do
direito administrativo e regulatório,
com ênfase nos segmentos de energia,
petróleo e gás, marítimo e ferroviário.

INÍCIO

Assessoria em auditorias e opiniões legais
sobre a situação regulatória de projetos.
Consultoria jurídica na estruturação
de parcerias público privadas (PPP).
Assessoria na estruturação de
financiamentos e de arranjos
societários e contratuais complexos
no sentido de viabilizar projetos.

ÁREAS DE ATUAÇÃO
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| SEGURO E RESSEGURO

Seguro e
Resseguro
Atuamos de forma ampla, cobrindo
todas as necessidades do mercado
segurador e ressegurador. Contamos
com uma equipe especializada e com
amplo conhecimento das coberturas,
riscos e particularidades de cada setor
e capacitada na prestação de serviços
jurídicos, além de uma sólida parceria
com reguladores, peritos e escritórios de
advocacia especializados no exterior.

Consultoria e assistência jurídica sobre
legislação e atos administrativos da SUSEP
e órgãos governamentais correlacionados.
Análise de apólices de seguro para
verificação da adequação entre o perfil
de risco do segurado e as coberturas
existentes e contratadas de acordo
com as características de cada cliente
(planejamento estratégico securitário).
Análise de apólices de resseguro,
transferência de risco, sub-rogação.
Investigações securitárias, loss
prevention, acompanhamento de

INÍCIO

procedimento de regulação de sinistros,
análise de pagamento de indenizações
securitárias e de medidas relativas ao
ressarcimento do valor indenizado.
Representação em contencioso
administrativo e judicial relacionados.
Atuação consultiva e contenciosa
envolvendo seguros do armador
(P&I, Casco e Máquinas, etc), de
carga e transporte em geral, seguro
de operador portuário, seguros
do afretador, entre outros.

ÁREAS DE ATUAÇÃO
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| SOCIETÁRIO

Societário
Prestamos assessoria societária em geral,
com bastante atuação na constituição
de sociedades em geral, principalmente
sociedades anônimas e limitadas, e atuação
no dia-a-dia das mesmas. Atendemos às
necessidades específicas de cada cliente,
com especial conhecimentos nos setores de
infraestrutura, energia, marítimo entre outros.

Elaboração de legal opinion e
memorandos e pareceres.

na elaboração de outras espécies de
contratos e documentos societários.

Realização de due dilligence, visando
auditoria de aspectos legais de sociedades
objetivando o processo de aquisição,
venda ou captação de recursos nos
mercados doméstico e internacional, com
eventual verificação de contingências e
propostas de medidas de saneamento.

Assistência em projetos de M&A.

Participação na negociação de
contratos de compra e venda de
participações societárias.
Consultoria jurídica em questões
relacionadas às reorganizações
societárias em processos de fusão,
aquisição, cisão e incorporação de
sociedades. Além da vasta experiência
INÍCIO

Elaboração de risk assessment.
Constituição de sociedades, bem
como elaboração de acordos de
quotistas e de acionistas.
Celebração de contratos de associação
(joint venture) e consórcios.
Assistência em operações de
investimentos estrangeiros e
registro no Banco Central.

ÁREAS DE ATUAÇÃO
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Trabalhista
Soluções personalizadas para quaisquer
assuntos de cunho trabalhista. Integração
com as outras áreas do escritório
visando sempre a melhor solução para a
eliminação ou mitigação dos riscos. Nossa
equipe trabalhista tem vasta experiência
e está apta para prestar eficiente
assessoria consultiva e contenciosa.

Atuação estratégica em contencioso
judicial, incluindo ações individuais e
coletivas em todas as instâncias.
Atuação perante o Ministério Público
do Trabalho e a Secretaria do Trabalho
para resolução de questões relativas
ao contencioso administrativo.
Consultoria preventiva.
Criação e revisão de contratos de
trabalho especiais e de políticas
internas da empresa.

INÍCIO

Diligências legais para identificação e
quantificação de passivo trabalhista,
inclusive para projetos de fusão, aquisição
ou incorporação de empresas.
Negociação coletiva para celebração de
acordos ou convenções coletivas. Atuação
em dissídios coletivos e demandas
relacionadas ao movimento grevista.
Sólida atuação para clientes de diversos
ramos empresariais, com destaque
para os setores marítimo, portuário,
óleo e gás, infraestrutura e energia.

ÁREAS DE ATUAÇÃO
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| TRIBUTÁRIO

Tributário
Atuamos na área tributária em questões
consultivas e contenciosas, tanto na esfera
administrativa no âmbito federal, estadual
e municipal, como na esfera judicial, com o
patrocínio de ações que visam a determinar o
montante exato devido a título de tributos, bem
como a recuperação de valores indevidamente
pagos e afastamento de cobranças ilegítimas.

Consultoria tributária abrangendo
alternativas, benefícios e
eventuais riscos envolvidos.
Planejamento tributário para clientes
nacionais e estrangeiros de forma
integrada ao planejamento estratégico
e com análise de impactos trabalhistas,
previdenciários e societários.
Análise e otimização dos aspectos
tributários na importação e exportação
de bens, mercadorias e serviços.
Análise e consultoria de investimentos e
financiamentos nacionais e estrangeiros.

Estruturação de novos
negócios e de operações.
Operações de M&A, bem como
reestruturações societárias visando
otimizar operações e estruturas
operacionais/comerciais.
Due diligences, com a análise
e levantamento de eventuais
contingências/liabilities.
Análise preventiva de procedimentos
fiscais no intuito de mitigar
eventuais riscos de autuação.
Defesa contra autuações
municipais, estaduais e federais.

INÍCIO
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| VISTOS E MIGRAÇÃO

Vistos e
Migração
Contamos com um time de advogados
com experiência em processos migratórios,
assistindo na emissão de vistos, permissões
de trabalho no Brasil, naturalizações, emissão
de carteira de identidade de estrangeiro, entre
outros serviços relacionados a expatriação e
recebimento de profissionais estrangeiros.

Protocolo, acompanhamento e
atuação na emissão de vistos junto
às autoridades brasileiras.
Assistência na obtenção de
autorizações de residência.
Acompanhamento dos processos e
trâmites burocráticos relacionados a
expatriação e recebimento de profissionais
estrangeiros, e ainda auxílio na obtenção
de CPF, carteira nacional de estrangeiro,
Carteira de Trabalho entre outros.

INÍCIO

Análise da situação fática dos
estrangeiros e proposição do melhor
procedimento migratório visando atender
às expectativas de permanência.
Elaboração de contratos de serviços,
afretamento, assistência técnica e outros
necessários para a solicitação dos vistos
junto às autoridades brasileiras.
Assistência na revalidação de diplomas
de estrangeiros junto às universidades
federais brasileiras autorizadas.

Foreing
Desks

CHINA DESK
Maior parceiro
comercial do
Brasil
Maior parceiro comercial do Brasil, a China tem
investido massivamente no Brasil. Atentos a esta
oportunidade, criamos, em 2017, a nossa China
Desk com o objetivo de assessorar empresas
chinesas na promoção de negócios no País.
Contamos com um time de profissionais
especializados em diversas áreas do Direito,
inclusive com fluência em mandarim, portanto,
amplamente capacitados a assessorar
investidores chineses, atendendo seus interesses
e as necessidades de seus negócios no país.
Nossos profissionais tem sólido conhecimento
e prática jurídica em Contencioso e Arbitragem
nas seguintes áreas: Transporte (Marítimo, Aviação,
Ferroviário), Commodities, Portos e Infraestrutura,
Seguros e Resseguros, Energia e Óleo & Gás,
Construção e Setor Público.
Nossa sócia Camila Mendes Vianna Cardoso
atua diretamente na coordenação de relações
Brasil-China da OAB/RJ, ao lado do advogado
Wallace Wu. A coordenação tem como objetivo
desenvolver as relações entre as nações e ampliar
oportunidades dessa atuação parceira.

FRENCH DESK
As relações entre Brasil e
países de língua francesa
remontam há séculos

As relações entre Brasil e países de língua francesa
remontam há séculos, tendo se intensificado na
história recente com a celebração, em 2008, de uma
aliança estratégica para cooperação internacional.
Atento a isto, o Kincaid | Mendes Vianna Advogados
criou, em 2019, a French Desk com o intuito de
melhor atender as necessidades dos investidores
francófonos no Brasil, oferecendo uma assessoria
jurídica personalizada, contando com profissionais
fluentes em Francês, atuando em Societário,
Regulatório com ênfase em Transporte
(Marítimo, Aviação, Ferroviário), Commodities,
Portos e Infraestrutura, Seguros e Resseguros,
Energia e Óleo & Gás, Construção e Setor
Público, contencioso e arbitragem.

Overview
ECONOMIC SECTORS
AGRIBUSINESS
AVIATION
ENERGY
RAILWAY
YACHTS AND SUPERYACHTS
INFRASTRUCTURE
MARITIME
LOGISTICS
PORTS

AREAS OF EXPERTISE

FOREING DESKS

ENVIRONMENTAL
ESG
FOREIGN AND CUSTOMS TRADE
COMPLIANCE
LITIGATION AND ARBITRATION
FINANCING AND INVESTMENTS
REAL ESTATE
RESTRUCTURING AND INSOLVENCY
REGULATORY
INSURANCE AND REINSURANCE
CORPORATE
EMPLOYMENT
TAX
VISAS AND MIGRATION

CHINA DESK
FRENCH DESK
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WHO WE ARE

We are one of the
most traditional law
firms in Brazil

Integrity,
Transparency,
Ethics and
Respect
Founded in 1932, we are one of the most traditional law firms in Brazil, with values based on integrity, transparency,
ethics and respect.
We operate in several segments of the law and have a team
of highly qualified and specialized multidisciplinary professionals, able to meet specific demands, with exclusive solutions, supported by broad and solid legal knowledge.
The team formed by our professionals has demonstrably
contributed their expertise to the business growth of clients,
providing personalized advice and sound business strategies.

WHO WE ARE

We are proud to
have a team of

55% women.

Diversity
We believe that Plurality is a fundamental value for
any business. Stimulating differences results in a
more creative and efficient team, where we learn
from the stories of others.
Our Diversity & Inclusion Committee was created
with the purpose of encouraging actions in favor of
gender equality, ethnicity, color, religion, disabilities,
sexual orientation and social situation
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WHO WE ARE

Social
Responsibility
Supporting causes that we consider important
has always been part of our DNA. We are partners of NGOs that encourage education, equality,
sustainability and support for homeless people.
In addition to developing Pro Bono work, we developed actions aimed at supporting sociocultural
projects.
Meet our partners:
Conheça nossos parceiros:
Amparo ao Próximo
Dream Learn Work
Amazônia Viva
Solar Meninos de Luz
Fundação Darcy Vargas
Fundação ABRINQ
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WHO WE ARE

Awards
The firm has a prominent position in the main national and international rankings, with recognition in the fields of Environment, Arbitration, Civil, Tax, Regulatory, International Trade,
Transport and Logistics, Hospitality and Tourism, Steel and Mining, Oil and Gas and Food and
Beverages

“Kincaid fields a hands-on, knowledgeable, efficient and practical’
team, with practitioners who are among the best maritime
lawyers in Brazil’. The practice covers every aspect of the market,
from insurance, cargo and charterparty disputes, through to debt
recovery proceedings and maritime accidents and ship arrests.
On the non-contentious side, it provides corporate advice on the
launch of new shipping companies, and assists in shipbuilding and
financing agreements, as well as related employment, registration,
environmental and customs issues.”
THE LEGAL 500, 2023

“Kincaid is a top-flight shipping firm with deep experience representing
a wide range of high-profile clients in complex matters. The team is
particularly recognised for its ability to handle sophisticated judicial
and administrative disputes, including those arising from charter
contracts, cargo damage claims and shipping accidents. Its strong team
boasts additional capabilities assisting with financing transactions and
regulatory licensing matters.”
CHAMBERS AND PARTNERS BRAZIL, 2022

Economic
Sectors

ECONOMIC SECTORS
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| AGRIBUSINESS

Agribusiness
We engage in all operations of the
agribusiness production chain, including the
food, fiber and bioenergy divisions. The wide
network of partner firms in the main capital
cities and ports of the world allows us to
assist the client in the most varied matters.

Representation in administrative, judicial and
arbitration proceedings before economic
and state agents operating in the sector,
including insurance companies, credit
unions, financial institutions, the Ministry
of Agriculture, Livestock and Supply and
environmental and health authorities.
Full assistance in the preparation of
opinions and contracts related to the
production, processing and sales of
necessary inputs before, during and
after the sales of the final production.
Representation in disputes related to
transportation, the logistics chain of the
goods, letters of credit, among other issues
inherent in the sales of the product.

OVERVIEW

Full legal advice on international
purchase and sale agreements.
Consulting services aimed at optimizing
the tax burden, in demands related to
the recovery of taxes and defense in taxdeficiency notices in all administrative and
judicial spheres, as well as tax and customs
planning specifically aimed at the sector.

ECONOMIC SECTORS
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| AVIATION

Aviation
We operate solidly in the field of
Aeronautical Law, with extensive
experience in administrative, judicial,
arbitration disputes, as well as in the
other legal areas necessary to meet all
demands related to the aviation sector.

Air accidents, cargo damage, subrogation
actions and passenger complaints.

Tax and customs advice,
including special regimes.

Administrative and Regulatory Law
before ANAC and government agencies.

Advice on loss adjustment in the air
sector and review of insurance policies.

Contractual and corporate advice in the
execution of mergers and acquisitions,
joint ventures, cooperation agreements,
financing contracts, leasing, purchase
and sale of aircraft, turbines and
equipment, maintenance contracts and
supply of services and equipment.

Advice to airport operators in reviewing
tariff policies and contracts with subsuppliers in green field projects and
auctions, promoted by the Federal
Government and PPPs in the airport
sector, due diligence and risk assessment
for domestic and foreign investors..

OVERVIEW

ECONOMIC SECTORS
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| ENERGY

Energy

Oil and Gas
We operate in all spheres of the oil and natural gas industry. We provide consulting
services to companies in the sector that already operate or intend to enter the
Brazilian market. We provide legal advice on regulatory, contractual, corporate and
tax aspects related to downstream, midstream and upstream activities.
Assistance in the formation, registration
and legalization of companies in
Brazil with the agencies of competent
jurisdiction for the exercise of regulated
activities, including: sales, import,
loading, transport and distribution.
Preparation of opinions on regulatory aspects.
Assistance in the legalization and
licensing of oil and gas installations, such
as: offshore drilling units; production
units, FSRU and FSU for LNG, oil and
gas pipelines, terminals and UPGN.
Assistance in the regulatory framework
and licensing of projects, such as LNG
terminals and gas-to-power projects.

OVERVIEW

Preparation and negotiation of sales,
transport and operation contracts
that are common to the sector.
Crisis management and emergency assistance
in situations of potential or effective pollution
or technical problems with the units.
Operation in asset purchase
and sale transactions.
Representation of clients in
administrative litigation.

ECONOMIC SECTORS
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| ENERGY

Electricity
We offer legal advice and solutions in energy projects, providing services not only to generation,
transmission and sales agents, but also to large energy consumers. We are able to serve clients in
the Power Generation for the Regulated (ACR) and Unregulated (ACL) Procurement Environments.

Assistance in centralized or distributed
generation projects in all phases of a
project: business model design; acting
before ANEEL; contract structuring;
and implementation and connection to
transmission and/or distribution systems.
Regulatory assistance in the structuring of
electricity auction projects and preparation
of contributions in public consultations
and other requirements before ANEEL.
Assistance in qualification processes
with EPE and participation in auctions
of ANEEL for new energy generation or
already installed capacity in relation to
conventional and renewable generation.
Preparation of opinions and memoranda
on the specific legislation and regulation
of the electricity sector, in addition to
constant monitoring of market changes.

OVERVIEW

Contract structuring for micro and mini
distributed energy generation, selfgeneration and independent production,
PPAs and other sectorial contracts.
Assistance in the drafting of
contracts and licensing of generation
projects and transmission lines.
Operation in the regulatory area of the
distribution and sales segments in the
regulated and distribution market.
Representation in administrative and
legal litigation, including entities and
bodies operating with ANEEL.

ECONOMIC SECTORS
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| ENERGY

Renewable sources
Our operation in the energy sector includes all renewable sources, namely: hydropower,
solar, wind and biogas, meeting the demands of the growing market for renewable energy.
Assistance in project financing,
structured operations, bidding
processes and privatizations.

Preparation of opinions and memoranda
on the specific legislation and regulation
of the electricity sector, in addition to
constant monitoring of market changes.

Preparation and review of contracts,
including contracts for equipment supply,
energy purchase and sale, EPC, O&M, rental,
lease, supply of inputs, among others.

Legal assistance in auditing and
negotiating contracts for acquisitions and
disposals of companies and projects.

Structuring and modeling projects, as well
as their regulatory framework and licensing.

Representation before the government
and sectoral agencies in cases.

We advise on qualification processes with
EPE and participation in auctions of ANEEL
for new energy generation or already
installed capacity for renewable generation.

OVERVIEW

ECONOMIC SECTORS
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| RAILWAY

Railway
We have a team of specialized lawyers to
act on claims involving legal or regulatory
issues related to railway infrastructure
in defense of the interests of Railway
Operators, Users and third parties.

Legal and regulatory advice before
regulatory and supervisory agencies,

Federal, State and Municipal agencies, control
offices and administrative authorities, in
particular with the National Land Transport
Agency (ANTT), the Ministry of Infrastructure
(MInfra), the Federal Accounting Court (TCU),
Federal Justice and Superior Courts.

Assistance in consultation,

concession, authorization and
administrative dispute resolution.

Advice on legal and contractual
obligations, in particular in the

Legal and regulatory advice for
railway infrastructure projects,
including projects linked to ports.

Formation of companies aimed
at the activity of independent
railway operator and operator.

Assistance to national and
foreign companies seeking

general consulting services for the
transport of cargo and people.

Operation in regulatory procedures
and discussions with the Regulatory

user/utility relationship.

Agency, including those related to
the scope of bilateral agreements.

Legal and regulatory support

Advice on applicable rates and

in bidding processes.

OVERVIEW

prices.

ECONOMIC SECTORS
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| YACHTS AND SUPERYACHTS

Yachts and
Superyachts
Our team is widely recognized in the global
market for its operations in the maritime
industry, including pleasure boats, with a
large share in the yacht and superyacht
market. We offer full legal advice in all areas
of law related to large pleasure boats.

Advice regarding purchase

Obtaining applicable permits for navigation

Preparation and review of contracts

Consulting on issues related

Consulting on tax and labor planning.

Representation in dispute resolution by
mediation, arbitration and in court, always

and sale and financing.

for construction, as well as charter
parties and lease agreements.

Full support in taking out insurance.
Import and export of parts,
utensils and boats.

OVERVIEW

and permanence in the territory.

to the Brazilian flag.

seeking to protect our clients’ valuable assets.

ECONOMIC SECTORS
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| INFRASTRUCTURE

Infrastructure
We work in all phases of infrastructure
projects, including modeling, procurement,
implementation and conflict resolution. We
offer multidisciplinary knowledge and vast
experience in the various infrastructure
segments, especially in the port, railway,
navigation, shipbuilding, energy, mining,
airport and other logistics sectors.

Services related to legal, regulatory,

contractual, corporate, tax, labor,
control and insurance matters.

Dispute resolution by arbitration,

administrative or legal channels from
planning to implementation.

Preparation and negotiation of various
contracts, including: Nondisclosure

Agreement (NDA), Memorandum of
Understanding (MOU), Sales and
Purchase Agreement (SPA), Engineering,
Procurement and Construction Contracts
(EPCs) and alliance agreements,
Engineering, Procurement and Construction
Management (EPCM) ,turnkey project,
built to suit, construction management.

Advising on transactions related
to consortia, joint ventures,

JOAs, EPCs, among others.

OVERVIEW

We operate in project financing operations.
Assistance to infrastructure projects in

relation to aspects of public bidding processes
and Public-Private Partnerships (PPP).

Assistance in the management of
risks and claims related to complex
contracts, including consulting services
during the pre-litigation phase and
representation in litigation, including
all methods of dispute resolution.

Advice on investment

contracts and guarantees.

ECONOMIC SECTORS
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| LOGISTICS

Logistics
Our multidisciplinary team has extensive
knowledge in logistical operations related to
national and international trade, intermodal
and multimodal transport, working in the
development of infrastructure projects,
port logistics, cargo storage and handling,
review of import and export contracts,
dialogue with regulatory agencies, review
of financing projects and guarantees, in
addition to extensive experience in the
port, railway, navigation, shipbuilding,
energy, mining and airport sectors.

Advice on legal and arbitration,

regulatory, contractual, tax, customs
and insurance matters.

Preparation and negotiation of various
contracts, review of Incoterms, leases,

authorizations and assignments of use of
(dry and wet) port terminals, among others.

Consulting services for verification of
logistical risk analysis and adequacy

of policies to the risks assumed in each
business, verification of risk management and
claims related to complex contracts, including
consulting services during the pre-litigation
phase and representation in litigation,
including all methods of dispute resolution.

OVERVIEW

Full support in operations related to
consortia, joint ventures, JOAs, EPCs,
assignments for consideration, etc.

Assistance in obtaining various licenses
and participating in bidding processes.

Consulting services in disputes related
to bulk and containerized cargo.

ECONOMIC SECTORS
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| MARITIME

Maritime
We have an experienced team of lawyers,
naval engineers and experts who provide
immediate assistance to clients in Brazilian
and foreign ports. We have an Emergency
Response channel and are recognized by the
top rankers as a leader in the maritime sector.
Our activities include providing legal advice
to shipowners, charterers, carriers, P&I clubs,
insurers, maritime agents, port terminals and
operators, shipyards, trading companies,
shippers and consignees, among others.

Disputes related to ship, cargo, freight,
demurrage, general and particular average.
We provide comprehensive assistance
for navigation accidents: collision, fire, list,
shipwreck, stranding, among others.
Seizure and detention of ship and/or cargo.
Assistance in pollution events and
with environmental agencies.
Operation with the Maritime
Court and Port Authority.

OVERVIEW

Recovery of maritime liens.
Preparation and review of charter parties
and bills of lading, construction and
financing of boats, towing, assistance
and salvage, purchase and sale of boats,
naval mortgage and title retention.
Formation of a shipping company.
Registration of shipowners and vessels
with the Special Brazilian Registry (REB).
Advice on maritime legislation, customs and
international conventions and agreements.

ECONOMIC SECTORS
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| PORTS

Ports
We have extensive consulting and
administrative experience in the port sector
and wide experience in administrative
and judicial litigation in defense of
the interests of Authorized or Leased
Port Terminals, Port Authorities, Port
Operators, Users, Dredging Companies
and Regasification Terminals.

Advice on legal and regulatory issues
before regulatory and supervisory agencies,
Federal, State and Municipal agencies,
control offices and administrative authorities,
in particular with the National Waterway
Transport Agency (ANTAQ), National
Departments of Ports and Waterway Transport
(SNPTA) and other departments of the
Ministry of Infrastructure (MInfra), the Brazilian
Navy, the Government Property Department
(SPU) and other agencies of the Ministry of
Economy (ME), the Federal Accounting Court
(TCU), Federal Justice and Superior Courts.
Advice on customs processes and tax
benefits, such as Reporto and REIDI.
Internal Revenue Service of Brazil and
State and National Public Security
Commissions in Ports, Terminals and
Waterways (Cesportos and Conportos).

OVERVIEW

Assistance in consultation, concession,
authorization, registration, lease and
administrative dispute resolution.
Legal and regulatory support for
brownfield and greenfield port infrastructure
projects, as well as bidding processes.
Advice on legal and contractual obligations
in the private and public sector.
Defenses and appeals in
administrative inspections.
Advice on applicable port fees.

Areas of
expertise

AREAS OF EXPERTISE
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| ENVIRONMENTAL

Environmental
We represent clients from different
industries and sectors of the economy,
providing services based on a holistic view
of environmental law. We are prepared
to present the best legal solutions for our
clients, anchored in ethical principles and
guided by solutions for the sustainable
development of our clients’ business.

Provision of consulting services and
legal advice in the environmental area,
including the preparation of opinions.

Representation in legal proceedings
involving environmental matters.
Participation in administrative litigation

before environmental agencies.

Emergency legal assistance in
environmental accidents.
Legal support in environmental

prevention, remediation, recovery
and compensation activities.

Participation in cases involving pollution.
Assessment of environmental (civil,

Participation in administrative proceedings

administrative and criminal) liabilities.

Conducting negotiations aimed at

Legal assistance in the preparation
of Environmental Impact Studies and

before the Public Prosecution Office.

signing Conduct Adjustment Agreements
(TAC) with the environmental authorities
and the Public Prosecution Office.

Reports (EIA and RIMA), as well as obtaining
environmental certifications and licenses.

Analysis of environmental aspects in

mergers and acquisitions, purchase, sale,
financing and leasing of assets and real estate.

OVERVIEW

AREAS OF EXPERTISE

| ENVIRONMENTAL
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ESG TECH
The law firm Kincaid in addition of having its own
sustainability, inclusion and diversity policies,
which are always prioritizing the quality of
human relations in its corporate environment,
also offers specific legal advice in the ESG
practice, aiming to adapt its to clients’ daily
activities to the fundamentals that surround it.

Our ESG consultancy encompasses the search
for solutions, improvements and adjustments to
the norms and rules of sustainability, inclusion,
accessibility and diversity, and corporate
governance. In addition, we offer the review
and adjustment of institutional policies of
companies, which every day demands total
attention with such rules and standards as a
condition for being granted credits, loans or
other benefits.
In the Environmental sphere, we offer legal
services for projects in the most diverse markets,
such as: energy transition, renewable energies,
sustainable financing, Green CPR and Green
Bonds, green tax incentives, production of nonfossil fuels, carbon offsetting and reduction of
carbon emissions. Greenhouse gases, recycling
and reuse of waste, among others.
OVERVIEW

In the Social aspect, our services can include
legal instruction on: inclusion, accessibility
and diversity policies, guaranteeing safe and
healthy operations under applicable legislation,
and prevention and reduction of conflict zones,
among other relevant topics.
Concerning Governance, we provide legal
advice related to compliance with Brazilian
corporate, labour, tax and administrative law
rules for: corporate due diligence, responsibility
and risks attributed to partners, directors,
managers and other executive positions,
reduction and prevention of corporate litigation,
tax compliance and transparency, review of
anti-bribery, corruption and money laundering
policies.

AREAS OF EXPERTISE

| FOREIGN AND CUSTOMS TRADE
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Foreign and
Customs Trade
Our firm is a reference in all areas of
international trade and customs law. With a
team specialized in the segment and with
experience in important projects in the
areas of energy, infrastructure, ports, oil and
gas and import and export transactions.

Review and application of special customs
regimes (import and export), bonded
warehouse, customs, REIDI and special
regimes aimed specifically at different sectors.
Structuring of import and export
transactions, considering the business,
tax and contractual aspects involved.
Participation in customs litigation, in the
administrative and judicial spheres, in
all levels of jurisdiction, including special
inspection procedures and Customs Review.
Preferential treatment under international
agreements (MERCOSUR, ALADI and others).

OVERVIEW

Assistance in taxation and tax
benefits in foreign trade.
Assistance in trade facilitation: Customs
valuation; Tax classification; Rules of origin;
Ex-tariff; Non-tariff barriers to trade.
Trade defense – anti-dumping and
subsidies (compensatory measures).

AREAS OF EXPERTISE
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| COMPLIANCE

Compliance
We work from mapping the implementation of
an Integrity program to certifying our clients
with national and international seals. We assist
clients in maintaining compliance and prevention
programs based on Brazilian anti-corruption
guidelines and laws, regulations and the best
international experiences and best practices.

Development of codes of ethics

Assistance in internal investigations

Consulting, including assessment and

Representation of clients in

and compliance programs.

development of compliance programs
and implementation methods, such as
due diligence and background check.

Preparation of risk report and

suggestion of mitigation measures.

Analysis and drafting of contracts,

as well as the development of specific
compliance and anti-corruption clauses.

Preparation of internal documents
and assistance in procedures.
Implementation of repair activities.

OVERVIEW

made by the authorities.

administrative and legal proceedings.

Advice related to the General Data
Protection Law (LGPD), including: (i)

preparation of a report with analysis
of legal non-compliance and risk;
(ii) preparation or adequacy of data
processing policies; (iii) review of internal
procedures from a legal standpoint; (iv)
design of Internal Policies and Procedures
and data control and management
programs; and (vi) implementation and
monitoring of Policies and Procedures.

AREAS OF EXPERTISE
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| LITIGATION AND ARBITRATION

Litigation and
Arbitration
Our Litigation Department has solid experience
in pre-litigation strategic management, alternative
methods of dispute resolution and judicial and
administrative litigation related to the most
diverse segments of the economy, namely,
transport and logistics, infrastructure, energy,
agribusiness, technology and foreign trade.

We offer strategic advice on pre-litigation
management, exercising due-diligence to
improve routines, internal management,
risk control, claims and liabilities,
capacity and training of claims handlers,
review of contractual risk clauses, and
encouraging preventive mechanisms
aimed at preserving commercial relations,
focus on cost-benefit analysis of disputes
and protection of client interests.
Recognized performance in national
and international arbitration and
mediation and in the execution
of foreign decisions in Brazil.

OVERVIEW

Extensive experience in the
application of arbitration rules, such
as CBMA, CAM-CCBC, FGV, CIESP/
FiESP, CAMES, CBAr, LMAA, SCMA,
CBAM, CIArB, ABDM and ICC.
Strategic action in judicial and
administrative litigation, in all levels
of jurisdiction of the Brazilian Courts,
Regulatory Agencies, Public Prosecution
Office and administrative entities.
Remarkable expertise in international
claims and cooperation with international
firms to participate in international litigation.

AREAS OF EXPERTISE
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| FINANCING AND INVESTMENTS

Financing and
Investments
Our financing practice has a multidisciplinary
group to offer a complete and
comprehensive approach to all financing
instruments and investment structures
available to serve our clients.

The preparation, analysis and
renegotiation of various instruments,
including: structured finance,
project finance, asset finance, debt
restructuring and DIP Financing.
Preparation, negotiation and
implementation of local guarantee
structures related to international
financing instruments, including DIP
and project and asset financing.
Advice on the application to
obtain financing with funds from
the merchant marine fund.

OVERVIEW

Negotiation of contracts and
restructuring of financing with agents
of the Merchant Marine Fund.
Legal advice in cases of taking
possession of assets under stress.

AREAS OF EXPERTISE
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| REAL ESTATE

Real Estate
We provide specialized legal advice in the
advisory and litigation area of real estate
law, drafting contracts such as purchase
and sale, physical and financial exchange,
among others, as well as lease (including
shopping malls), in addition to hotels
and development of logistics projects.
We act with a focus on client needs.

Real estate audits, involving land
and/or real estate assets in Brazil
in corporate transactions.
Structuring and development of
residential and non-residential real
estate projects, such as developments,
subdivisions and multi-property.
Creation of liens and guarantees.
Advice and development of land
acquisition instruments.
Assistance and preparation of instruments
involving residential, commercial and
shopping mall condominiums.

Advice on and preparation of offering
plans and articles of association.
Advice on and monitoring in procedures
related to the approval of a real
estate project, as well as division,
demolition and subdivision projects.
Acquisition of urban and rural
properties by foreigners.
Advice on hotel operations, such as
hotel management agreement and
trademark license agreement.
Litigation and real estate arbitration
involving issues of real estate law.
Legal opinion on various topics involving
real estate and registration law.

OVERVIEW

AREAS OF EXPERTISE

| RESTRUCTURING AND INSOLVENCY
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Restructuring
and Insolvency
Our Restructuring and Insolvency team
was carefully developed and articulated
to serve, with precision and efficiency,
Brazilian and international companies
and multinational organizations in their
most complex transactions. We offer
our clients a multidisciplinary approach
with proactive and effective solutions.

Representation in court-supervised, outof-court reorganization and bankruptcy.
Consulting and participation in
mediation and settlement procedures
in the pre-insolvency phase.
Consulting for the acquisition
of distressed assets.
Advisory services to banks and funds
in the grant of loans after bankruptcy
(debtor-in-possession and exit
financing) and in the grant of financing
for the acquisition of assets in debt
restructurings (acquisition financing).
Assistance in the recognition of foreign
insolvency proceedings in Brazil;
OVERVIEW

Filing of auxiliary proceedings in
accordance with the international
insolvency model of UNCITRAL.
Debt rescheduling.
Debt and equity restructuring.
Banking litigation.
Securitization and structured products.
Establishment of vehicles that can be
used in restructuring, such as investment
funds in non-standard receivables (FIDCNP) and equity investment funds (FIP).

AREAS OF EXPERTISE
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| REGULATORY

Regulatory
We have extensive expertise in the preparation
of projects based on the guidelines of the
country’s regulatory bodies, conventional
and innovation projects, which establish a
bridge between the public and private sector,
working in the regulated sectors, with special
emphasis on public and private ports, maritime,
agribusiness, oil and gas and electricity.

Advice on licensing, authorization
and registration processes with
regulatory agencies, mainly with
ANTAQ, ANP, SPU and ANVISA.
Assistance in monitoring inspection
processes and administrative litigation
involving regulatory agencies.
Assistance in the analysis of
public bidding processes.
Preparation of opinions and memoranda
on the most diverse aspects of
administrative and regulatory law,
with an emphasis on the energy, oil
and gas, maritime and rail sectors.

OVERVIEW

Advice on audits and legal opinions
on the regulatory status of projects.
Legal advisory services in the structuring
of public-private partnerships (PPP).
Assistance in structuring financing
and complex corporate and
contractual arrangements in order
to make projects viable.

AREAS OF EXPERTISE
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| INSURANCE AND REINSURANCE

Insurance and
Reinsurance
We operate broadly, covering all the needs
of the insurance and reinsurance market.
We have a specialized team with extensive
knowledge of the coverage, risks and
particularities of each sector and qualified
to provide legal services, in addition to a
solid partnership with regulatory agencies,
experts and specialized law firms abroad.

Consulting and legal assistance on
legislation and administrative acts by
SUSEP and related government agencies.
Analysis of insurance policies to verify the
adequacy between the policyholder’s risk
profile and existing and procured coverage
according to the characteristics of each
client (insurance strategic planning).
Analysis of reinsurance policies,
risk transfer, subrogation.

OVERVIEW

Insurance Claims Investigations,
loss prevention, monitoring of loss
adjustment procedure, analysis of
payment of insurance damages and
measures related to reimbursement
of the indemnified amount.
Representation in related
administrative and judicial litigation.
Consulting and litigation involving
insurance of shipowners (P&I, Hull and
Machinery, etc.), cargo and transport
in general, port operator insurance,

AREAS OF EXPERTISE
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| CORPORATE

Corporate
We provide corporate advice in general,
participating in the formation of companies in
general, mainly limited liability companies, as
well as in their day-to-day activities. We meet
the specific needs of each client, with special
knowledge in the sectors of infrastructure,
energy, maritime, among others.

Preparation of legal opinions and
memos and general opinions.
Conducting due diligence, aiming at
auditing the legal aspects of companies for
the acquisition, sale or fundraising process
in the domestic and international markets,
with possible verification of contingencies
and proposals for remediation measures.
Participation in the negotiation
of contracts for the purchase
and sale of equity interests.
Legal advice on matters related to
reorganizations in merger, acquisition,
spin-off and consolidation processes.
In addition to extensive experience
in drafting other types of contracts
and corporate documents.

OVERVIEW

Assistance in M&A projects.
Preparation of risk assessment.
Incorporation of companies and drafting of
shareholders’ and members’ agreements.
Execution of joint venture agreements
and consortium agreements.
Assistance in foreign investment
transactions and registration
with the Central Bank.

AREAS OF EXPERTISE

| EMPLOYMENT
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Employment
Customized solutions for any employmentrelated issues. Integration with other areas
of the firm, always seeking the best solution
for the elimination or mitigation of risks.
Our team in charge of employment issues
has vast experience and is able to provide
efficient advisory and litigation services.

Strategic action in judicial litigation,
including individual and class actions
in all levels of jurisdiction.
Acting before the Ministry of Labor and
the Department of Labor to resolve issues
related to administrative litigation.
Preventive consulting services.
Creation and review of special employment
contracts and company internal policies.
Legal steps to identify and quantify
employment disputes, including for
projects of mergers, acquisitions
or consolidation of companies.

OVERVIEW

Collective bargaining for the execution
of collective bargaining agreements.
Participation in collective labor disputes
and actions related to strike.
Solid performance for clients from
various business sectors, with emphasis
on the maritime, port, oil and gas,
infrastructure and energy sectors.

AREAS OF EXPERTISE
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| TAX

Tax
We operate in the tax area in advisory
or litigation matters, both with respect to
administrative matters at the federal, state
and municipal levels and legal matters,
with actions aimed at determining the
exact amount due as taxes, as well as
the recovery of amounts unduly paid
and removal of illegitimate charges.

Tax consulting covering alternatives,
benefits and possible risks involved.
Tax planning for national and foreign
clients, integrated with strategic
planning and analysis of labor, social
security and corporate impacts.
Analysis and optimization of tax
aspects in the import and export
of goods, assets and services.
Analysis of and consulting on national
and foreign investments and financing.
Structuring of new businesses
and transactions.

OVERVIEW

M&A transactions, as well as
corporate restructuring aimed
at optimizing transactions and
operational/commercial structures.
Due diligence, with the analysis and survey
of possible contingencies/liabilities.
Preventive analysis of tax proceedings in
order to mitigate any risk of assessment.
Defense against tax-deficiency
notices submitted by the municipal,
state and federal governments.

AREAS OF EXPERTISE
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| VISAS AND MIGRATION

Visas and
Migration
We have a team of lawyers with
experience in immigration cases,
assisting in the issuance of visas, work
permits in Brazil, naturalization, issuance
of foreign identity cards, among other
services related to expatriation and
reception of foreign professionals.

Protocol, monitoring and performance in
issuing visas with the Brazilian authorities.
Assistance in obtaining residence permits.
Monitoring of bureaucratic procedures
and processes related to expatriation
and reception of foreign professionals, as
well as assistance in obtaining individual
taxpayer registers (CPF), national foreigner
cards, social-security cards, among others.
Analysis of the status of foreigners and
proposition of the best immigration
procedure in order to meet the
expectations of permanence.

OVERVIEW

Drafting of services contracts,
charter parties, technical assistance
agreements and other contracts and
agreements required for applying for
visas with the Brazilian authorities.
Assistance in the revalidation of
foreign diplomas with authorized
Brazilian federal universities

Foreing
Desks

CHINA DESK
Brazil’s largest
trading partner
Brazil’s largest trading partner, China has massively
invested in Brazil. Aware of this opportunity, in 2017 we
created our China Desk with the purpose of advising
Chinese companies in promoting business in the country.
We have a team of professionals specialized in various
areas of law, including those who are fluent in Mandarin, and
therefore fully qualified to advise Chinese investors, meeting
their interests and the needs of their business in the country.
Our professionals have solid knowledge and legal
practice in Litigation and Arbitration in the following
areas: Transport (Maritime, Aviation, Rail), Commodities,
Ports and Infrastructure, Insurance and Reinsurance,
Energy and Oil & Gas, Construction and Public Sector.

Our partner Camila Mendes Vianna Cardoso
acts as coordinator of the Brazil-China Relations
Coordination at OAB/RJ, together with lawyer
Wallace Wu. The coordination aims to develop
relations with the second-largest power in the
world.

FRENCH DESK
Relations between Brazil and
French-speaking countries
date back centuries

Relations between Brazil and French-speaking
countries date back centuries, having intensified
in recent history with a strategic alliance for
international cooperation in 2008.
Aware of this, Kincaid | Mendes Vianna Advogados
created, in 2019, the French Desk with the purpose of
better meeting the needs of French-speaking investors
in Brazil, offering personalized legal advice, with
professionals fluent in French, working in Corporate,

Regulatory with an emphasis on Transport
(Maritime, Aviation, Rail), Commodities, Ports
and Infrastructure, Insurance and Reinsurance,
Energy and Oil & Gas, Construction and
Public Sector, litigation and arbitration.

