
Schmidt, Valois, Miranda, Ferreira & Agel representa clien-
tes em arbitragens e procedimentos de resolução de contro-
vérsias nas áreas de recursos naturais e de infraestrutura.

Nossos serviços comtemplam o exame de estratégias para 
a definição do procedimento arbitral mais eficiente para a re-
solução de controvérsias. No escopo do trabalho de nossos 
profissionais está incluído o exame de questões jurídicas 
relacionadas com conflitos de lei, imunidade de jurisdição, 
homologação de laudos internacionais de arbitragem, exe-
cução de sentenças arbitrais etc.

Particularmente em relação ao setor de petróleo e gás na-
tural, nossos profissionais participaram do procedimento 
de resolução de disputas envolvendo o livre acesso ao ga-
soduto Bolívia-Brasil, que é considerado um leading case 
desse setor no País.

Schmidt, Valois, Miranda, Ferreira & Agel assessora clien-
tes no exame de questões jurídicas em arbitragens interna-
cionais em virtude da nacionalização de ativos de explora-
ção e produção de petróleo e de gás natural na Bolívia e em 
outros países da América Latina. SVMFA também participa 
da definição de estratégias com o intuito de mitigar riscos 
em virtude de processos de expropriação de ativos na Amé-
rica Latina. 

Schmidt, Valois, Miranda, Ferreira & Agel assiste clientes 
na revisão de compromissos arbitrais e cláusulas de arbi-
tragem estabelecidas nos contratos de concessão de ex-
ploração, desenvolvimento e produção de petróleo e gás 
natural, e em contratos de fornecimento, transporte e distri-
buição de gás canalizado.

ARBITRAGEM



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

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.



Atuou por mais de 25 anos no setor público, 
na qualidade de Procuradora Federal, acu-
mulando experiência relevante em regulação 
e no contencioso judicial e administrativo em 
diferentes órgãos da Administração Pública 
Federal. Foi Procuradora Geral da Agência 

Nacional de Petróleo, Gás Natural e Biocombustíveis (ANP), de 
1998 a 2002, onde desempenhou papel de relevância na criação 
e desenvolvimento do marco regulatório do setor do petróleo e de 
gás natural. Teve importante atuação na estruturação das primei-
ras rodadas de licitação de blocos exploratórios no Brasil e nos 
Road Shows realizados nos cinco continentes. Tem sido listada, 
ano após ano, por publicações internacionais como Chambers 
and Partners, Latin Lawyer 250, Legal 500, Best Lawyers, LACCA 
e Who’s Who Legal na área de Energy and Natural Resources.  
Autora de artigos em diversos veículos de comunicação. Pos-
sui vasta experiência acadêmica, tendo participado de diversos 
cursos e seminários, nacionais e internacionais. Graduada pela 
Universidade Federal de Goiás. 
Idiomas: Português e Inglês.

Sonia Agel
sagel@svmfa.com.br

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 atu-

ando 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, financiamentos, societário e contratos. Indicado 
como leading lawyer pela publicação internacional Chambers and 
Partners nas áreas: Corporate/M&A, Projects e Energy and Na-
tural 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 Análise Advoca-
cia 500 em Infraestrutura e Regulatório. Foi professor convidado 
da Fundação Getúlio Vargas nas disciplinas de Contratos Nacio-
nais 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 Di-
reito Tributário pela Universidade Cândido Mendes. Formado pela 
Universidade do Estado do Rio de Janeiro. 
Idiomas: Português, Inglês e Espanhol.

Guilherme Schmidt
gschmidt@svmfa.com.br

Representa clientes em projetos nos setores 
de petróleo e gás natural, financiamento e 
construção de dutos, embarcações e equipa-
mentos offshore, M&A, infraestrutura e ques-
tões tributárias. Iniciou sua carreira em 1989 
como advogado corporativo da Shell Brasil. 

Foi citado pelo 2003 Energy Survey de Latin Lawyer e indicado 
por Chambers and Partners (2006 a 2018) como um dos leading 
lawyers no setor de Energy and Natural Resources. Ranqueado 
nas edições de 2007 a  2016  do  Guide  to the World’s Leading 
Energy and Natural Resource Lawyers publicado pela Euromo-
ney, e reconhecido como “The Best of the Best Latin America” 
de 2012 a 2017 pela mesma instituição. Recomendado nas áre-
as de Petróleo e Gás, Projects e Infraestrutura pela publicação 
internacional Legal 500. Foi altamente recomendado pelo Latin 
lawyer 250. Listado pelo Best Lawyers em 2009, 2014 a 2018 ( 
“O Advogado do Ano” pelo seu trabalho em Recursos Naturais 
em 2018); pelo Who’s Who Legal de 2009 a 2017 (“Most Highly 
Regarded Individuals”- 2016 e “Thought Leader – Energy 2018”) 
e pela Latin American Corporate Counsel Association (LACCA) 
nas edições 2014 a 2018. Foi considerado pela edição Brasilei-
ra da GQ Magazine como um dos advogados mais influentes 
no Brasil em 2014. Reconhecido como um dos advogados mais 
admirados do Brasil pela pesquisa 2017 do Anuário Análise Ad-
vocacia 500. É autor do livro “A Evolução do Monopólio Estatal 
do Petróleo” e organizador e um dos autores do livro “Temas 
de direito do petróleo e do gás natural”, ambos editados pela 
Lumen Juris, e de dezenas de artigos publicados por jornais e 
revistas de circulação nacional e internacional. Foi Professor au-
xiliar de Direito da Universidade Cândido Mendes (1999-2002) e 
do Master Business in Petroleum da COPPE/UFRJ (2000-2004). 
Vice-Presidente do Centro Brasileiro de Mediação e Arbitragem 
- CBMA (2014-2016). Diretor da Câmara Portuguesa de Comér-
cio e Indústria do Rio de Janeiro (2015-2016). Comitê Tributá-
rio da Organização Nacional da Indústria do Petróleo - ONIP 
(2000-2002). Vice-presidente do Comitê de Energia da Câmara 
Americana de Comércio do Rio de Janeiro (2000). Association of 
International Petroleum Negotiators - AIPN.  Ex-diretor regional 
no capítulo América Latina da AIPN. Possui Master Business in 
Petroleum - COPPE pela Universidade Federal do Rio de Janei-
ro. Mestre em Direito Internacional pela Faculdade de Direito da 
Universidade de São Paulo. Pós-graduação em Direito Interna-
cional pela Université Robert Schuman, Strasbourg, France: Cer-
tificat des Hautes Études Européennes. Graduado em Direito 
pela Universidade do Estado do Rio de Janeiro. 
Idiomas: Português, Inglês, Francês e Espanhol.

Paulo Valois Pires
pvalois@svmfa.com.br
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