
Schmidt, Valois, Miranda, Ferreira & Agel conta com uma equipe de 
profissionais experientes e qualificados, aptos a oferecer serviços 
de excelência na área de contencioso cível, comercial e empresa-
rial, agindo com criatividade, pró-atividade, agilidade, segurança e 
domínio dos mais diversos temas.

Possuímos uma equipe habilitada para litigar perante todos os 
tribunais brasileiros e elaborar pareceres sobre os mais variados 
assuntos cíveis e comerciais.

A atuação do Contencioso é reconhecida tanto no âmbito preven-
tivo quanto litigioso, com destaque para as áreas de propriedade 
intelectual, disputa societária, meio ambiente, recuperação de cré-
dito, franquias, homologação e cumprimento de sentenças estran-
geiras, família e sucessões, litígios envolvendo questões imobili-
árias, direito do consumidor - mitigação de riscos/Compliance - e 
litígios administrativos e judiciais, dentre outras.

Atuamos no atendimento a empresas dos mais variados segmentos 
de mercado, prestando relevantes serviços a multinacionais da área 
de tecnologia e varejo e empresas do setor sucroalcooleiro, energia 
e recursos naturais.

A equipe de Contencioso tem entre seus membros advogados que já 
receberam prêmios de diferentes publicações nacionais e internacio-
nais, entre as quais Latin Lawyer, Chambers and Partners, Corpora-
te International e Análise Editorial “Os Escritórios e Advogados Mais 
Admirados do Brasil”.

A área foi também ganhadora do Corporate International Global 
Awards na categoria Business Litigation Advisory Excellence in Brazil 
e o escritório indicado como um dos mais admirados do País na área 
de Contencioso Cível e no setor de Eletroeletrônicos pelo Anuário 
Análise Advocacia 500.
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Alexei Macorin Vivan
avivan@svmfa.com.br

Advogado com relevantes conhecimentos 
no setor de energia elétrica, com mais de 18 
anos de atuação neste setor, nos segmentos 
de geração, transmissão, distribuição e comer-
cialização de energia elétrica, com vasta expe-
riência em contratos, operações societárias e 

contencioso. Especialista nas áreas de direito da energia, direito 
regulatório de energia, direito civil, direito administrativo e conten-
ciosos cível e administrativo. Participou de diversas operações de 
investimento e de desinvestimento em empresas e em ativos de 
empresas, de negociação de situações conflituosas envolvendo 
acionistas, bancos credores, de fomento, fornecedores, sindicatos 
e empreiteiras. Possui habilidades específicas desenvolvidas como 
diretor jurídico e vice-presidente jurídico de grupo de empresas 
brasileiras e multinacionais, presidente de conselho de adminis-
tração, diretor presidente de associação de energia e presidente 
de fórum de associações. Diretor-presidente na Associação Bra-
sileira de Companhias de Energia Elétrica – ABCE (desde 2012). 
Membro do Conselho Consultivo da Empresa de Pesquisa Energé-
tica – EPE (desde 2015). Membro da Conselho de Infraestrutura 
da Confederação Nacional da Indústria – COINFRA/CNI (desde 
2013). Membro do Conselho de Infraestrutura e Diretor do Depar-
tamento de Infraestrutura da Federação das Indústrias do Estado 
de São Paulo – COINFRA e DEINFRA/FIESP (desde 2013). Vi-
ce-presidente do Sindicato da Indústria da Energia do Estado de 
São Paulo – SindiEnergia (desde 2011). Membro da Comissão de 
Direito da Energia da OAB/SP (desde 2013). Membro do Conse-
lho Paulista de Competitividade do Governo de São Paulo (desde 
2014). Presidente do Conselho de Administração da ABCE (2011 
a 2013). Presidente do Fórum do Meio Ambiente do Setor Elétrico 
– FMASE (2014 a 2016). Membro do Conselho Administrativo de 
Recursos Fiscais – CARF do Ministério da Fazenda (2010 a 2015). 
Palestrante em diversos eventos e autor de artigos na sua área 
de atuação. Coordenador dos livros Direito e Energia (Quartier La-
tin, 2014) e Direito e Geração de Energia Elétrica  (Quartier Latin, 
2017). Professor de Direito Civil. Doutor em Direito pela Faculdade 
de Direito da Universidade de São Paulo (USP), onde se graduou 
Bacharel. Senior Management Programme pela London Business 
School. Conselheiro de Administração certificado pelo Instituto 
Brasileiro de Governança Corporativa – IBGC e pelo Instituto de 
Certificação dos Profissionais de Securidade Social – ICSS.
Idiomas: Português e Inglês.

Com mais de 27 anos de experiência profis-
sional, trabalhou para a Shell Brasil e suas 
subsidiárias, tendo liderado a prática da advo-
cacia na Região Nordeste e no Rio de Janeiro 
e, posteriormente, ocupado o cargo de Geren-
te Jurídico Brasil na área de contencioso. Foi 
sócio fundador de um escritório de advocacia, 

com atuação nas áreas de Corporate, Comercial, Tributário, Re-
gulatório, Ambiental, Imobiliário, Securitário e em litígios judiciais 
perante os principais Tribunais Estaduais e Federais do país e o 
Superior Tribunal de Justiça. Representa clientela constituída por 
empresas multinacionais e nacionais de diferentes setores, princi-
palmente nas áreas de infraestrutura, energia e recursos naturais. 
Atuou como Professor convidado no M.B.P./COPPE/UFRJ (Curso 
de Pós-Graduação Executivo em Petróleo & Gás) na disciplina 
Contratos de Dowstream. Pós-graduado em Direito de Empresa 
pelo IAG-Master da Pontifícia Universidade Católica (PUC) do Rio 
de Janeiro. Formado pela Universidade de Santa Úrsula (USU).
Idiomas: Português.

João Alberto de Sá Barbosa
jbarbosa@svmfa.com.br

Advogada atuante nas áreas de Meio Am-
biente (consultiva e contenciosa), conten-
cioso cível e comercial. Advogada com mais 
de 20 anos de experiência em escritórios 
de grande porte na área contenciosa cível 
(disputas envolvendo direito civil, comercial, 

societário, administrativo e do consumidor) e com especializa-
ção na área ambiental. Atuação consultiva e contenciosa em 
questões ambientais, dentre as quais: (i) auxílio na obtenção de 
licenças e autorizações governamentais; (ii) negociação de Ter-
mos de Ajustamento de Conduta; (iii) elaboração de relatórios 
de auditorias ambientais; (iv) defesa dos interesses de clientes 
em inquéritos civis e ações de natureza ambiental; (v) apoio na 
condução de inquéritos criminais; e (v) desenvolvimento de pro-
gramas de compliance ambiental. Representa clientes dos mais 
variados segmentos (setor siderúrgico, hospitalar, farmacêutico, 
bancário, óleo e gás, energia, dentre outros) em processos ju-
diciais estratégicos. Escreveu, em coautoria, o seguinte artigo: 
“A arbitragem como instrumento para a solução de controvér-
sias ambientais”, publicado em Milaré, Édis (Coord), Jardim de 
Morais, Roberta (Coord), Santos Artigas, Priscila (Coord), Co-
entro de Almeida, André Luís (Coord). Infraestrutura no Direito 
do Ambiente. Editora Revista dos Tribunais, 2016. Participação, 
como palestrante, em Seminários promovidos pelo International 
Business Communications – IBC, Instituto Brasileiro do Petróleo 
– IBP e Fundação Getúlio Vargas – FGV. Pós-Graduação Lato 
Sensu em Meio Ambiente pela Universidade Federal do Rio de 
Janeiro (COPPE/UFRJ), 1999. Bacharel em Direito pela Pontifí-
cia Universidade Católica (PUC/RJ), 1992. 
Idiomas: Português, Inglês e Francês.

Anna Paula Góes
agoes@svmfa.com.br
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