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Our Firm

Somos um Escritório de Advocacia que 

presta serviços jurídicos com atuação 

relevante na área do Direito Público. 

Quer na esfera consultiva (Pareceres), 

quer na órbita do contencioso 

administrativo, quer, ainda, no universo 

do processo judicial, temos obtido 

sucesso e desempenhado papel eficaz 

na defesa dos direitos e dos interesses 

de nossos clientes.

We are a Law Firm that provides legal 

services especially in the field of Public 

Law. Whether as consultants (Opinions) 

or handling administrative litigations 

and lawsuits, we have been successful 

and played an effective role in defending 

our clients’ rights and interests.

Nosso Escritório



PartnersSócios

•  Professor and Master of Public Law.

•  General Coordinator of magazine Interesse  

    Público.

•  Vice President of Instituto Brasileiro de Altos 

    Estudos de Direito Público – IBRAED.

•  Languages: English, French, German, Italian, 

    Spanish.

•  Professor, Mestre e Doutor em Direito.

•  Idiomas: Inglês, Francês, Holandês,

        Italiano e Espanhol.

•  Teacher, Master and Doctor of Laws. 

•  Languages: English, French, Dutch, 

    Italian, Spanish.

•  Professor e Mestre em Direito Público.

•  Coordenador Geral da Revista Interesse Público.

•  Vice-Presidente do Instituto Brasileiro de Altos

    Estudos de Direito Público – IBRAED.

•  Idiomas: Inglês, Francês, Alemão, 

                 Italiano e Espanhol.

Alexandre Curvelo 

Alexandre Pasqualini





Nossa Visão

Conquistar o reconhecimento da 

comunidade jurídica e dos clientes 

como um escritório que se pauta 

por aliar criterioso discernimento 

profissional com rigorosos princípios 

de conduta.

Nossa Missão

Oferecer caminhos jurídicos seguros

e modernos.

Nossos Valores

•  Ética

•  Transparência

•  Rigor

•  Excelência 

•  Segurança

•  Atualização

•  Relações profissionais de 

    longo prazo.

Our Vision

Be renowned among the legal 

community and our clients as a firm 

that makes a point of pairing thorough 

professional acumen and strict conduct 

principles.

Our Mission 

Offer safe, modern legal pathways.

Our Values 

•  Ethics 

•  Transparency 

•  Precision

•  Excellence 

•  Safety 

•  Keeping up to date 

•  Long-term professional relationships.



Áreas de Atuação

Direito da Infraestrutura
Nosso escritório tem se ocupado com 
assessoria a projetos de infraestrutura no 
campo da geração de energia, logística, 
petróleo e gás, portos, rodovias, transporte 
público e saneamento.

Direito Regulatório
Nosso escritório vem aprofundando sua 
atuação perante os diversos setores 
regulados, tendo prestado relevantes 
serviços sobretudo na esfera de 
competência da ANEEL, da ANTT e da 
ANTAq. 

Direito Ambiental
Nosso escritório oferece assessoria, 
abrangendo todo o amplo arco de 
questões relacionadas com o meio 
ambiente, em especial aquelas atinentes à 
responsabilidade por danos, licenciamento 
de projetos, atividades como exploração de 
gás e petróleo ou geração de energia, bem 
assim celebração de termos de ajustamento 
de conduta e convênios de compensação 
ambiental. 

Direito Administrativo
Nosso escritório tem como sua principal 
vocação o Direito Administrativo e seus 
múltiplos ramos de especialização, com 
destaque para as questões jurídicas 
relativas aos diversos tipos de Contratos 
Administrativos (Concessões, Permissões 
e Autorização de Serviços Públicos), 
Licitações, Improbidade Administrativa, 
Desapropriação, Servidão Administrativa, 
Poder de Polícia, Responsabilidade 
Extracontratual do Estado, Servidores 
Públicos, Município, Fundações e instâncias 
de controle da Administração Pública 
(Tribunais de Contas e Ministério Público).

Fields of Operation

Infrastructure Law 
Our firm has provided assistance for 
infrastructure projects in the fields of energy 
generation, logistics, oil and gas, ports, 
roads, mass transportation, and sanitation.

Regulatory Law 
Our firm has been increasing our operations 
in the various regulated sectors, and 
provided relevant services especially 
regarding matters overseen by ANEEL, 
ANTT, and ANTAq. 

Environmental Law 
Our firm provides assistance encompassing 
the entire broad spectrum of issues 
related to the environment, especially 
those pertaining to liability for damage, 
project licensing, gas and oil drilling, and 
energy generation, as well as conduct 
adjustment and environmental compensation 
agreements. 

Administrative Law  
Our firm’s main vocation is Administrative 
Law and its multiple specialties, notably 
legal issues related to the various types of 
Government Contracts (utilities, permits, 
and public service authorizations), calls 
for proposals, administrative dishonesty, 
seizure by eminent domain, administrative 
easement, law enforcement, government’s 
extra-contractual liability, civil servants, 
city, foundations, and governmental control 
bodies (accounting courts and Public 
Attorney’s Offices).


