
Energia Elétrica 



Espírito 
inovador em 
tudo o que faz

Quem somos
Felsberg Advogados é um escritório de advocacia full service fundado 
em 1970. Em um mundo em constante transformação, mesclamos 
experiência, tradição e excelência a eficiência, agilidade e foco, 
entregando soluções inovadoras para nossos clientes.

Os valores individuais, conjuntos e complementares, combinados à 
tradição conquistada ao longo de cinco décadas de serviços, resultam 
em uma visão ampla e abrangente capaz de atender os requisitos 
legais atuais e futuros dos nossos clientes – de grandes grupos 
corporativos às mais novas startups.

Isto é o que nos faz únicos, diferentes e nos mantém preparados.

Nossa história
Fundado por Thomas Felsberg, o escritório mantém o espírito inovador 
em tudo o que faz.

Antes de sermos reconhecidos como pioneiros em Recuperação 
Judicial, fomos um dos primeiros escritórios a atuar em financiamento 
aeronáutico e contribuir para o desenvolvimento de project finance e 
venture capital no Brasil.

Mais recentemente, implantamos novas áreas incluindo Fashion 
Law, Inovação e Startups, Propriedade Intelectual, Life Sciences, 
Concorrencial, Compliance e Penal Empresarial. Além de prever 
demandas futuras com os departamentos de Fintech e Meios 
de Pagamento, Proteção de Dados e Tecnologia e uma equipe 
especializada em Gaming Law.

Mais do que prestadores de serviço, somos parceiros.



Responsabilidade social
Somos comprometidos em apoiar ações sociais, culturais e 
educacionais.

Dentre os projetos que apoiamos estão: Vaga Lume (criação e 
manutenção de bibliotecas comunitárias na Amazônia), APAQ 
(tratamento de vítimas de queimaduras) e AB2L (criação de diálogo 
entre escritórios de advocacia e empresas de tecnologia). Nossa 
equipe de Direito Fashion, em particular, dedica horas pro bono a dois 
institutos da indústria da moda: Instituto Fashion Revolution (unindo 
a indústria da moda na maneira como as roupas são adquiridas, 
produzidas e consumidas) e o Instituto Alinha (conectando pequenas 
oficinas com estilistas e marcas, garantindo preços e prazos justos). 
Nos últimos dois anos, nossos advogados dedicaram mais de 500 horas 
pro bono.

Diversidade

Talento não tem rótulo. Por essa razão, focamos em selecionar e 
premiar os melhores profissionais, sem distinção de gênero, cor, 
classe social, orientação sexual ou religiosa. O respeito a diversidade 
está refletido em nossos valores. Dentre nossos sócios, mais de 50% 
são mulheres e, dentre todos os colaboradores, 57% são mulheres. 
Os níveis salariais para homens e mulheres são iguais em cada 
função. Os benefícios de saúde são estendidos a todos os cônjuges, 
independentemente da orientação sexual.

O DiversiFeA, nosso Comitê de Equidade, Diversidade e Inclusão, que 
inclui sócios, advogados e funcionários, promove iniciativas e eventos 
regulares para o bem-estar de todos os integrantes do escritório.

Nossos 
Princípios



Áreas de
Atuação

• Agronegócios
• Ambiente, Sustentabilidade e Resíduos
• Aviação 
• Bancário e Financiamento
• Comercial e Contratos
• Compliance
• Concorrencial
• Contencioso e Arbitragem
• Energia Elétrica
• Esportes e Entretenimento
• Fashion
• Fintech e Meios de Pagamento
• Gás Natural
• Imigração
• Imobiliário
• Infraestrutura
• Inovação, Startups e Venture Capital
• Life Sciences
• Marítimo
• Mercado de Capitais
• Penal Empresarial e Investigação Corporativa
• Petróleo e Gás
• Privatização
• Propriedade Intelectual
• Proteção de Dados e Tecnologia
• Publicidade, Propaganda e Mídia
• Público e Regulatório
• Recuperação Judicial, Insolvência e Reestruturação
• Relações de Consumo
• Relações Governamentais
• Saneamento
• Societário e Fusões & Aquisições
• Telecomunicações
• Trabalhista
• Tributário



Reconhecimento



Energia Elétrica 

Assessoramos clientes com questões jurídico-regulatórias e 
técnicas, nos segmentos de comercialização, distribuição, 
geração e transmissão, nos Ambientes de Contratação Livre 
(ACL) e de Contratação Regulada (ACR).

Dentre nossos serviços destacamos:

• Análise, elaboração, revisão e negociação de 
contratos de energia;

• Adoção de medidas, administrativas, arbitrais e/
ou judiciais, de modo a mitigar eventuais riscos e 
prejuízos;

• Emissão de parecer acerca de questões regulatórias;

• Atuação consultiva e contenciosa junto às entidades 
do setor de energia;

• Projetos de geração e transmissão de energia 
elétrica;

• Suporte jurídico-regulatório nos processos de 
licitação do setor de energia elétrica (Leilão e 
Chamada Pública);

• Questões e estruturações societárias e tributárias no 
setor de energia elétrica; e

• Assessoria consultiva e contenciosa nos temas 
regulatórios do setor de energia elétrica.



Sócios



E-mail: gracapedretti@felsberg.com.br
Telefone: 11 3141-9102
Áreas de Atuação: Bancário e Financiamento / Aviação / 
Infraestrutura / Fintech e Meios de Pagamento / Energia 
Elétrica / Gás Natural

Maria da Graça Pedretti

Maria da Graça possui ampla experiência nas áreas de 
financiamento de projetos e de aeronaves, operações 
financeiras e estruturadas, mercado de capitais, fundos 

de investimento, private equity e operações de aquisição, alienação e reestruturação de 
sociedades.

Proferiu diversas palestras em eventos no Brasil, Espanha e os Estados Unidos sobre temas 
como fundos de investimento, ofertas públicas iniciais, private equity e financiamento e 
estruturação de projetos. Reconhecida pela Latin Lawyer, The Legal 500, Análise Mulher e 
Leaders League.

Rodrigo é o sócio responsável pelas áreas de Infraestrutura 
e Saneamento. Com mais de 15 anos de experiência como 
advogado corporativo em grandes grupos nacionais e 
multinacionais de infraestrutura, participou de projetos 

relevantes relacionados a hidroelétricas, aeroportos, portos, rodovias, mobilidade urbana 
e saneamento básico. Foca no desenvolvimento e gestão de projetos de infraestrutura e 
consultoria em governança corporativa, gestão de riscos e compliance. É reconhecido pelas 
publicações IFLR 1000, The Legal 500, Leaders League e Análise Advocacia 500.

“Provides ‘consistent assertiveness and assurance to clients’” – The Legal 500 2019

E-mail: rodrigobertoccelli@felsberg.com.br 
Telefone: 11 3141-3660
Áreas de Atuação: Infraestrutura / Saneamento /
Compliance / Energia Elétrica / Gás Natural / Privatização / 
Petróleo e Gás

Rodrigo Bertoccelli

E-mail: ligiaschlittler@felsberg.com.br
Telefone: 11 3141-9179
Áreas de Atuação: Infraestrutura / Energia Elétrica

Ligia Schlittler

Fabrizzia tem quase 15 anos de experiência na área de 
Petróleo e Gás e esteve envolvida no desenvolvimento de 
projetos complexos no setor de energia. Ela se concentra 
em contratos e transações estratégicas, incluindo parcerias, 
project finance, emissões de títulos de dívida e de ações, e 

outras operações de captação de recursos. Ela também trabalhou operações de M&A relevantes 
e em transações de compra e venda relacionadas a plataformas de perfuração e FPSOs, entre 
outros ativos.
 
Graduada em direito pela UFRJ - Universidade Federal do Rio de Janeiro e tem especialização 
em Direito Constitucional Civil pela UERJ - Universidade do Estado do Rio de Janeiro.



Cid é especialista em gás natural e canalizado (utilities). 
Perito Credenciado (técnico especializado), perante a 
Comissão de Serviços Públicos de Energia do Estado de São 
Paulo (CSPE) (atual ARSESP), no período de 2005 a 2009. 
Por mais de dez anos, chefiou o departamento jurídico 
de empresa multinacional do segmento de exploração de 

serviços públicos de distribuição de gás canalizado no noroeste do Estado de São Paulo. 
Participou do Conselho Consultivo do Gas Summit Latin America em 2012. É palestrante 
em diversos eventos sobre gás natural. Coordenador do Portal “Cottidianus Energy News” 
sobre energia e infraestrutura. Autor do Livro: “Gás Natural – Aspectos Jurídico-Regulatórios 
acerca da Comercialização de Gás Natural e do Serviço de Distribuição de Gás Canalizado”, 
pela Synergia Editora – 2016. Colunista no Website Cenário Gás da Brasil Energia. Graduado 
em Direito pela PUC-SP - Pontifícia Universidade Católica de São Paulo.

E-mail: cidtomanik@felsberg.com.br 
Telefone: 11 3141-3670 

Cid Tomanik Pompeu Filho 

Consultores 
Regulatórios

Urias é especialista em Direito de Energia Elétrica. Atua 
desde 2010 na área regulatória de energia elétrica. 
Iniciou a carreira no setor tendo atuado durante cinco 
anos na Câmara de Comercialização de Energia Elétrica 
(CCEE) como Advogado Jurídico-Regulatório. Desde 2013 
é membro efetivo da Comissão de Direito da Energia da 

OAB/SP e da Comissão de Energia do Instituto dos Advogados de São Paulo. É palestrante 
em diversos eventos sobre energia elétrica e autor de artigos para o site do CONJUR, 
“Cottidianus Energy News”, Revista dos Tribunais e Canal Energia. Autor do artigo para o 
Livro: “Solar Power: A Practical Handbook”, pela Globe Law and Business Ltd– 2018; artigo 
para o Livro: “Repensando a Regulação no Brasil: Novas Visões e Propostas”, pela Synergia 
Editora – 2019; e do livro: “A legalidade da interferência do Poder Judiciário nas decisões 
de competência da Agência Nacional de Energia Elétrica – ANEEL”, pela Synergia Editora 
– 2018. Pós-Graduado em Processo Civil pela FGV - Fundação Getulio Vargas e Curso de 
Extensão em Contratos em Infraestrutura pela FGV - Fundação Getulio Vargas.

E-mail: uriasmartiniano@felsberg.com.br 
Telefone: 11 3141-3671

Urias Martiniano G. Neto 



SÃO PAULO
Av. Cidade Jardim, 803 - 5º andar
Itaim Bibi - São Paulo - SP
Tel.: (11) 3141-9100

RIO DE JANEIRO
Praça Floriano, 19 - 15º andar
Centro - Rio de Janeiro - RJ
Tel.: (21) 2156-7500

BRASÍLIA
Setor Comercial Sul, Quadra 09, Bloco C, Torre C, 
Ed. Parque Cidade Corporate, Sala 1037
Asa Sul - Brasília - DF
Tel.: (11) 3141-9100

www.felsberg.com.br


