
Contencioso 
e Arbitragem

A prática tem como objetivo prover alta qualidade de 
serviços legais a clientes brasileiros e estrangeiros em 
suporte a diversas atividades comerciais nas principais 
indústrias e setores.

A equipe de Contencioso e Arbitragem representa 

clientes nacionais e estrangeiros em procedimentos 

judiciais em primeira e segunda instâncias, tanto na 

Justiça estadual quanto federal, e nos tribunais 

superiores, em procedimentos arbitrais ad hoc 

e sob as regras das principais instituições 

arbitrais brasileiras e internacionais.

Nossa prática tem experiência com disputas envol-

vendo direito do consumidor, antitruste, direito bancá-

rio e financeiro, mercado de capitais, direito societário, 

direito dos contratos, infraestrutura (construção, 

mineração, energia e óleo e gás), contratos adminis-

trativos, marítimo, tecnologia da informação, seguros, 

ONGs, previdenciário, direito da sucessão, financia-

mento de projetos, imobiliário, telecomunicações, 

transações societárias (M&A), matéria ambiental, 

e disputas envolvendo companhias públicas 

e seus acionistas.

Providenciamos, ainda, pareceres, declarações e de-

poimentos sobre a aplicabilidade do Direito brasileiro 

ou interpretação das nossas leis para procedimentos 

internacionais, bem como assistimos clientes na pro-

dução de prova no Brasil para uso em procedimentos 

judiciais e arbitrais estrangeiros.

A sólida reputação de nossa prática deriva do enten-

dimento das necessidades dos negócios de nossos 

clientes, de modo a prover serviços jurídicos sob 

medida. Nós acreditamos que a qualidade e abrangên-

cia de nossos serviços  permitem aos nossos clien-

tes adquirir uma vantagem competitiva no ambiente 

comercial volátil dos dias atuais.

Product liability
Além da atuação no contencioso, também assessora-

mos nossos clientes na fase pré-contenciosa, ofere-

cendo alternativas para impedir ações administrativas 

e judiciais, e a negociar com o Ministério Público e 

autoridades reguladoras brasileiras visando acordos 

administrativos.

No setor automotivo, atuamos nos casos mais 

complexos envolvendo as principais montadoras 

de veículos do Brasil. Também atendemos casos de 

product liability que impactam diversas empresas de 

varejo e milhões de pessoas. Além disso, atuamos na 

resolução de questões emergentes na área de tecno-

logia, principalmente para clientes estrangeiros. Ainda 

representamos clientes de produtos de alto valor 

agregado nos setores farmacêuticos, de energia 

e de distribuição de gás.



Nossos reconhecimentos

Nossas sócias e sócios

Dispute Resolution: Arbitration 
(2012-2021) e Litigation (2013-2021).

Latin Lawyer 250 Arbitration e Litigation (2013-2021);
Deal of the Year – Disputes pelo caso Barra Energia e 
Enauta Energia vs. Dommo Energia (2020) 
Deal of the Year – Disputes pelo caso Vigor vs. CCPR  
e Lactalis pelo controle da Itambé (2019);
Deal of the Year – Disputes pela representação da 
Terniun/Techint no contencioso judicial contra a 
Nippon Steel (2015);
Deal of the Year – Disputes pelo caso Casino vs.  
Abilio Diniz (2013).Dispute Resolution: Arbitration

e Litigation (2012-2022);
City focus: Brasilia: Litigation (2022).

GAR 100 (2013-2021)

Alex Hatanaka 
alex.hatanaka@mattosfilho.com.br
+55 11 3147 4676
São Paulo

André Chateaubriand Martins
andre.chateaubriand@mattosfilho.com.br
+55 21 3231 8286
Rio de Janeiro

Arthur Cronemberger Parente
arthur.parente@mattosfilho.com.br
+55 11 3147 2862
São Paulo

Cassio Gama Amaral
camaral@mattosfilho.com.br
+55 11 3147 7792
São Paulo

Eduardo Damião Gonçalves
eduardo.damiao@mattosfilho.com.br
+55 11 3147 7608
São Paulo

Fabio Teixeira Ozi
fabio@mattosfilho.com.br
+55 11 3147 7679
São Paulo

Nicole de Barros Moreira
nicole.moreira@mattosfilho.com.br
+55 11 3147 2643
São Paulo

Ricardo Junqueira de Andrade
ricardo.junqueira@mattosfilho.com.br
+55 21 3231 8235
Rio de Janeiro

Thais Arza
thais.monteiro@mattosfilho.com.br
+55 11 3147 2873
São Paulo

Flávio Spaccaquerche Barbosa
fsb@mattosfilho.com.br
+55 21 3231 8225
Rio de Janeiro

Fernando Dantas M. Neustein
fdantas@mattosfilho.com.br
+55 11 3147 2805
São Paulo

Flávio Pereira Lima 
flima@mattosfilho.com.br
+55 11 3147 7841
São Paulo

Maria Abreu de Moura Guido
maria.guido@mattosfilho.com.br
+55 11 3147 2837
São Paulo

Lina Pimentel Garcia
lina.pimentel@mattosfilho.com.br
+55 11 3147 2824
São Paulo

Maricí Giannico
mgiannico@mattosfilho.com.br
+55 61 3218 6018
Brasília

São Paulo | Campinas | Rio de Janeiro | Brasília | Nova Iorque | Londres www.mattosfilho.com.br

gar

Antonio Augusto Reis
antonio.reis@mattosfilho.com.br 
+55 21 3231 8221
Rio de Janeiro

Rômulo Sampaio
romulo.sampaio@mattosfilho.com.br 
+55 21 3231 8293
Rio de Janeiro

V
1
0
-
2
2
0
3
2
2

Thiago Luís Sombra
thiago.sombra@mattosfilho.com.br 
+55 61 3218 6010
Brasília

Consumer Law (2013-2021);
Dispute Resolution: Arbitration (2012-2021);
Dispute Resolution: Litigation (2012-2021).antigo Chambers Latin America

mailto:antonio.reis%40mattosfilho.com.br?subject=
mailto:romulo.sampaio%40mattosfilho.com.br%20?subject=
mailto:thiago.sombra@mattosfilho.com.br

