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DESCRIÇÃO DA PRÁTICA PROFISSIONAL
Representa clientes brasileiros e estrangeiros em temas
relacionados ao Direito Administrativo e Regulatório, na resolução
de conflitos complexos em sede judicial e arbitral, perante
instituições brasileiras e estrangeiras, entre as quais: ICC, CAMCCBC, CIESP-FIESP, FGV, AMCHAM, CAMARB, CBMA.
FORMAÇÃO ACADÊMICA
2018-Doutor
em
Direito
pela
Universidade de São Paulo-USP –
Precedentes na Arbitragem
2013-Mestre em Direito pela Pontifícia
Universidade Católica do Rio Grande do
Sul-PUCRS – Arbitragens Coletivas no
Brasil
2010-Graduado em Direito pela
Pontifícia Universidade Católica do Rio
Grande do Sul-PUCRS – Documento
Eletrônico como Meio de Prova no
Processo Civil

Autor de publicações nacionais e estrangeiras relacionadas a
arbitragem, processo civil e direito administrativo (com ênfase em
setor elétrico).
RECONHECIMENTOS
- LATIN AMERICAN CORPORATE COUNSEL ASSOCIATION – LACCA,
Arbitration (2017/2018/2019); Litigation (2017/2018/2019)
- THE LEGAL 500, ENERGY AND NATURAL RESOURCES – ELECTRICITY
(2017/2018)
- Dissertação de Mestrado aprovada com Louvor
- Tese de Doutorado aprovada com recomendação de
publicação

OUTROS CURSOS

ASSOCIAÇÕES E ATIVIDADES INSTITUCIONAIS

2006-AG Mate Academy-Sydney/AU,
onde residiu por 8 (oito) meses.

BRASIL

ÁREAS DE ATUAÇÃO
Prática em contencioso que envolve
especialmente casos relacionados a
disputas comerciais, construção civil,
societário,
inadimplementos
contratuais em negócios diversos,
litígios com o poder público e setor
elétrico. Alguns de seus clientes estão
entre as maiores empresas da América
Latina, em setores tais como Químico,
Engenharia, Construção, Óleo e Gás,
Imobiliário; assim como Geração,
Distribuição e grandes Consumidores
de energia elétrica.
IDIOMAS
Inglês

- Membro do Comitê
Brasileiro de ArbitragemCBAr (e do Grupo de
Estudos de Perícias de
Engenharia em Arbitragens
organizado pela mesma
instituição).

- Árbitro na Competição

Brasileira de Arbitragem
promovida pela CAMARB.

EXTERIOR
- ICC-INTERNATIONAL CHAMBER
OF COMMERCE: Membro do
Subcomitê de Infraestrutura
e Energia da Comissão de
Arbitragem
- ITA

INSTITUTE
FOR
TRANSNATIONAL ARBITRATION
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EXEMPLOS

DE

PROCEDIMENTOS ARBITRAIS

EM QUE

ATUA

OU JÁ

ATUOU COMO ADVOGADO

- Defesa de empresa do setor elétrico em arbitragem relacionada a contrato de compra e venda
de energia elétrica. Temas discutidos: variação de preços no mercado de curto prazo e seu
impacto em contratos bilaterais celebrados no ambiente de livre contratação de energia elétrica.
- Defesa de empresa do ramo imobiliário em litígio relacionado a joint venture para o
desenvolvimento de projetos imobiliários com finalidade residencial. Temas discutidos: gestão
dos projetos, multas contratuais, inadimplementos diversos.
- Defesa do Consórcio Construtor (civil, mecânica e projeto) em arbitragem contra o dono da obra
relacionada à construção de duas hidrelétricas. Temas discutidos: atrasos, alterações de escopo,
retenções contratuais, geologia, encargos tributários, paralisação de máquinas após início da
operação comercial, entre outros.
- Defesa de empresa responsável pela construção de Usina Termelétrica em dois processos
arbitrais contra seus subcontratados. Temas discutidos: atrasos, encargos trabalhistas, encargos
tributários, inadimplementos contratuais.
- Defesa de empresa dona de Usina movida a biomassa em face do fornecedor de combustível para
a geração de energia. Temas discutidos: inadimplementos diversos, força maior/caso fortuito,
penalidades na ANEEL.
- Defesa de empresa responsável pela construção de planta industrial, em arbitragem contra o
dono da obra. Temas discutidos: atrasos, alterações de escopo, retenções contratuais, encargos
tributários, garantias contratuais, entre outros.
- Defesa de empresa em litígio relacionado a operação de M&A no setor de energias renováveis.
Temas discutidos: passivos ocultos, retenção de valores, entre outros.
- Defesa de empresa em litígio relacionado a joint venture para a exploração de atividades de
reflorestamento. Temas discutidos: responsabilidade de administradores, indenizações diversas,
exclusão de acionista, resolução de acordo de acionistas.
- Defesa do Consórcio Montador (mecânica) em arbitragem contra o dono da obra relacionada à
construção de uma das maiores hidrelétricas do mundo. Temas discutidos: atrasos, alterações de
escopo, retenções contratuais, encargos tributários, entre outros.
- Defesa de acionista em face da respectiva empresa e demais acionistas. Temas discutidos: gestão

da Companhia, resolução de acordo de acionistas, práticas abusivas em face da Companhia,
indenizações diversas.

EXEMPLOS

DE

PROCEDIMENTOS JUDICIAIS

EM QUE

ATUA

OU JÁ

ATUOU COMO ADVOGADO

-

Defesa de Distribuidora de energia em face de 32 (trinta e dois) agentes do setor. Temas
discutidos: atos da ANEEL e CCEE, compra e venda de energia no mercado de curto prazo.

-

Defesa de empresa do setor de óleo e gás em litígio contra um de seus acionistas. Temas
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discutidos: resolução de acordo de acionistas, incorporação e venda de empresa subsidiária.
-

Atuação em favor de um dos réus em ação de improbidade em face de contratação para
assessoria de empresa de economia mista em ações de publicidade. Temas discutidos: alegados
desvios de verbas públicas, indenizações, perda dos direitos políticos.

-

Defesa em favor e um dos réus em ação de improbidade relacionada à privatização de empresa
estatal. Temas discutidos: alegado enriquecimento sem causa, responsabilidade de empresa
licitante e de agentes púbicos responsáveis pelo certame, direito administrativo.

-

Defesa de empresa operadora de Terminal Portuário em face de bloqueio realizado por
caminhoneiros grevistas. Temas discutidos: limitação ao direito de greve em face do direito de
terceiros afetados pelo movimento grevista em acessar o Terminal Portuário.

-

Defesa de empresa do ramo siderúrgico em face de aumento no valor da energia elétrica
consumida no desenvolvimento de sua atividade. Temas discutidos: tarifas, energia elétrica, atos
administrativos, competência dos órgãos reguladores.

-

Defesa de empresa fornecedora e montadora de Unidades Geradoras de Usina Hidrelétrica.
Temas discutidos: atrasos, alegados defeitos de montagem, multas, inadimplementos contratuais
diversos.

-

Defesa de acionista de empresa em face desta e outros acionistas. Temas discutidos: compra e
venda de participação societária, alegadas fraudes, desconsideração da personalidade jurídica,
indenizações diversas.

-

Defesa de parte vencedora de processo arbitral em ação anulatória da referida sentença. Temas
discutidos: violação a contraditório e ampla defesa em prévio procedimento arbitral.

-

Defesa de concessionária de serviço público em ação de regresso promovida por seguradora,
reclamando dezenas de milhares de sinistros indenizados a consumidores. Temas discutidos:
responsabilidade civil, direito do consumidor, limitações às ações de regresso promovidas por
seguradoras.

ALGUMAS PUBLICAÇÕES
-

Rotterdam District Court (Stichting Petrobras Compensation Foundation vs. Petróleo Brasileiro
S.A. – PETROBRAS) – Revista Brasileira de Arbitragem, Mar. 2019.

-

Temas Relevantes no Direito de Energia Elétrica – Tomo VII. Synergia Editora, 2018 (Coautor).

-

Precedentes na Arbitragem. Editora Fórum, 2018.

-

Temas Relevantes no Direito de Energia Elétrica – Tomo VI. Synergia Editora, 2017 (Coautor).

-

Wesley de Souza Barbosa e Márcia da Silva Portela v. Lourenço Construtora e Incorporadora,
Court of Justice of the State of Goiás, Case No. 206419-70.2016.8.09.0000 – Revista Brasileira de
Arbitragem, Mar. 2017.

-

Direito da Energia Elétrica – Análise Setorial. Editora Juruá, 2017 (Coautor).

-

Arbitragens Coletivas no Brasil. Editora Atlas, 2015.

-

Brazilian Arbitration Law: First Impressions on the Recent Amendment Regarding Bylaw
Arbitration Clauses. Kluwer Arbitration Blog. 2015 (Coautor).
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-

Class Arbitrations in Brazil? Kluwer Arbitration Blog. 2014.

-

Um novo decreto para um velho problema. Canal Energia. 2014 (Coautor).

-

Intervenção de terceiros nas ações de natureza coletiva. Revista Síntese Direito Civil e Processual
Civil, Mar./Abr. 2013.

-

O uso do e-mail na perspectiva do direito laboral comparado (Brasil/Espanha). Revista de
Processo do Trabalho e Sindicalismo, 2013 (Coautor).

-

O documento eletrônico como meio de prova no processo civil. Revista Síntese Direito Civil e
Processual Civil, Set./Out. 2012.

-

Processos Coletivos. HS Editora, 2012 (Coautor).

-

Tarifas no serviço de distribuição de energia elétrica: uma relação entre garantias e incentivos
à eficiência. Revista Direito Público, Jul./Ago. 2011; Revista Síntese Direito Administrativo, Dez.
2011. Revista do Instituto Brasileiro da Faculdade de Direito da Universidade de Lisboa, Nov.
2012.

-

Tarifas em debate. Portal Energia Hoje. Mar.2011.

ALGUMAS PALESTRAS

-

Participação no Grupo de Estudos em Arbitragem e Direito Societário, organizado pelo Comitê
Brasileiro de Arbitragem – CBAR, com o tema “Responsabilidade da Companhia: casos Petrobrás e
Vale. Arbitragem Coletiva”
São Paulo-SP, CAM-CCBC, 22 de março de 2019.

-

Participação no Evento “II Encontro de Doutorandos e Recém-Doutores em Direito da Arbitragem”,
com o tema “precedentes a arbitragem”
Curitiba-PR, Universidade Positivo, 14 de março de 2019.

-

Participação no Ciclo de Palestras “Jurisprudência Arbitral” organizado pela Associação Brasileira
de Estudantes de Arbitragem – ABEARB
Curitiba-PR, Arruda Alvim, Aragão, Lins e Sato Advogados, 12 de setembro de 2018

-

Participação na Comunicação “Precedentes na Arbitragem”, organizada pela Comitê Brasileiro de
Arbitragem - CBAr
São Paulo-SP, Mattos Filho, Veiga Filho, Marrey Jr e Quiroga Advogados, 03 de outubro de 2017
Belo Horizonte-MG, Lima Netto Carvalho Abreu & Mayrink Advogados, 15 de março de 2018
Rio de Janeiro-RJ, Campos Mello Advogados, 11 de junho de 2018

-

Participação no Evento “Precedentes Judiciais e Arbitragem”, organizado pela Federação de
Entidades Empresariais do Rio Grande do Sul – FEDERASUL
Porto Alegre-RS, Federação de Entidades Empresariais do Rio Grande do Sul – FEDERASUL, 24 de
novembro de 2017

-

Participação no Ciclo de Palestras “Precedentes na Arbitragem”, organizado pela Associação
Brasileira de Estudantes de Arbitragem – ABEARB
Manaus, Câmara de Arbitragem e Mediação do Norte - CAMNORTE, 23 de junho de 2017
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São Paulo-SP, Marques Rosado Toledo Cesar & Carmona Advogados, 08 de junho de 2017
-

Participação na Comunicação “Arbitragens Coletivas” organizada pela Comitê Brasileiro de
Arbitragem - CBAr
Belo Horizonte-BH, Portugal Vilela Almeida & Behrens Advogados, 12 de setembro de 2016

-

Participação na Comunicação “Arbitragem e Direito Ambiental”, organizada pela Comitê Brasileiro
de Arbitragem – CBAr
Curitiba, Federação das Indústrias do Paraná – FIEP, 10 de agosto de 2016

-

Participação no painel “Entraves Jurídicos nos Contratos de Concessões: Como garantir a
Segurança Jurídica nos Contratos de Longo Prazo?” no evento “Oportunidades de Negócios em
Concessões e Infraestrutura de Aeroportos”
São Paulo-SP, 21 de outubro de 2016
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