
A instituição das agências reguladoras no Brasil foi de fundamental 
importância para o aporte de investimentos nacionais e internacio-
nais nos setores de infraestrutura, concessões públicas e recursos 
naturais no país. Desde então, Schmidt, Valois, Ferreira, Miranda & 
Agel vem representando importantes empresas destes segmentos 
perante os órgãos reguladores e autoridades nas esferas federal, 
estadual e municipal.

Assessoramos empresas em discussões a respeito do marco 
regulatório e legislativo das atividades de petróleo, gás natural, 
energia elétrica, transportes, portos, saneamento, recursos hídri-
cos, telecomunicações e vigilância sanitária, com participação em 
audiências públicas na Agência Nacional do Petróleo, Gás Natural 
e Biocombustíveis (ANP), Agência Nacional de Energia Elétrica 
(ANEEL), Agência Nacional de Transportes Terrestres (ANTT), 
Agência Nacional de Transportes Aquaviários (ANTAQ), Secreta-
ria de Portos (SEP), Agência Nacional de Águas (ANA), Agência 
Nacional de Telecomunicações (ANATEL), Agência Nacional de 
Vigilância Sanitária (ANVISA), autoridades públicas locais e nas 
comissões técnicas do Congresso Nacional.

Como podemos ajudar:

• Assessoria em concorrências e licitações públicas.

• Consultoria para formação de consórcios ou associações, bem 
como na negociação e formação de contratos.

• Representação de concessionárias em processos administrati-
vos e consultas perante as agências reguladoras.

• Apresentação de recursos, contestações e impugnações, bem 
como acompanhamento em procedimentos administrativos pe-
rante agências reguladoras.

• Atuação em contencioso judicial resultante de processos licita-
tórios ou de disputas oriundas de contratos de concessão ou de 
autorizações.

• Assessoria em vigilância sanitária e pesquisa clínica.

• Obtenção de licenças, autorizações e liberação de materiais, 
bem como certificação de produtos e equipamentos junto aos 
órgãos reguladores.

PÚBLICO, ADMINISTRATIVO
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Antônio Luís Ferreira
alferreira@svmfa.com.br

Representa clientes em projetos de minera-
ção, petróleo, gás natural e operações so-
cietárias, além de participar na elaboração e 
revisão de leis e regulamentos do setor de 
energia. Iniciou sua carreira na Shell Brasil 
(1971/1998) e nos últimos 10 anos na em-
presa atuou como Diretor Jurídico do Grupo 

Shell no Brasil, responsável pelas áreas de petróleo e derivados, 
gás natural, mineração, metais, petroquímica, aviação, energia 
e tributário. Foi consultor e sócio de dois renomados escritórios 
de advocacia nacionais. Indicado por Chambers and Partners 
como um dos leading  lawyers  no  Brasil em Energy  and  Nat-
ural Resources (2008 a 2018), assim como pelo Legal 500. De 
2007 a 2016 foi listado pela publicação International Who’s Who 
of Business Lawyers no setor de petróleo e gás natural. Listado 
pelo Guide to the World’s Leading Energy and Natural Resources 
Lawyers (2007, 2008 e 2010) e pelo Best Lawyers de 2010 a 
2018. Reconhecido como “O Advogado do Ano” pelo seu traba-
lho em Petróleo e Gás pelo Best Lawyers 2018. Em 2006 e 2009 
foi nomeado entre os mais admirados advogados do Brasil pelo 
anuário Análise Advocacia nas áreas de Contratos Comerciais e 
Infraestrutura. Autor de diversos artigos sobre temas de sua área 
de atuação em jornais e revistas especializadas. Autor dos capítu-
los “A Desmonopolização do Mercado”, do livro “Temas de Direito 
de Petróleo e Gás Natural”, Editora Lumen Juris, 2005 e “Proble-
mas e Inconsistências Jurídicas do Novo Marco Regulatório do 
Pré-Sal”, do livro “Petróleo - Reforma e Contrarreforma do Setor 
Petrolífero Brasileiro”, Editora Elsevier, 2013. Pós-graduação em 
Direito Empresarial pela Fundação Dom Cabral. Graduação pela 
Universidade do Estado do Rio de Janeiro. 
Idiomas: Português e Inglês.

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 sócio de um importante escritório de advocacia brasileiro, res-
ponsável pelo setor de petróleo e de gás natural. 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 Nat-
ural Resource Lawyers publicado pela Euromoney, e reconhecido 
como “The Best of the Best Latin America” de 2012 a 2017 pela 
mesma instituição. Recomendado nas áreas de Petróleo e Gás, 
Projects e Infraestrutura pela publicação internacional Legal 500. 
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 Indi-
viduals”- 2016 e “Thought Leader – Energy 2018”) e pela Latin 
American Corporate Counsel Association (LACCA) nas edições 
2014 a 2018. Foi considerado pela edição Brasileira da GQ Maga-
zine 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 Advocacia 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 arti-
gos publicados por jornais e revistas de circulação nacional e in-
ternacional. Foi Professor auxiliar de Direito da Universidade Cân-
dido 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 Câma-
ra Portuguesa de Comércio e Indústria do Rio de Janeiro (2015-
2016). Comitê Tributário 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 Janeiro. Mestre em Direito Internacional pela Faculda-
de de Direito da Universidade de São Paulo. Pós-graduação em 
Direito Internacional pela Université Robert Schuman, Strasbourg, 
France: Certificat 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

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. Possui 
vasta experiência acadêmica, tendo participado de diversos cur-
sos e seminários, nacionais e internacionais. Graduada pela Uni-
versidade 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 atuando nas 

áreas de contratos, fusões e aquisições, infraestrutura e regulató-
rio. Entre 1998 e 1999, atuou como advogado visitante no escri-
tório 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 em Corporate/M&A, Projects e Energy and Natural Resour-
ces pela publicação internacional Chambers and Partners. 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 Energy e Projects & Infrastructure pelo Latin Lawyer 250. O 
Legal 500 listou-o repetidamente na área de Energy and Natural 
Resources – Electricity. Reconhecido como “O Advogado do Ano” 
pelo seu trabalho em Energia e recomendado nas áreas: Societá-
rio e M&A, Energia, Petróleo e Gás e Recursos Naturais pelo Best 
Lawyers International 2018. 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 Direito 
Tributário pela Universidade Cândido Mendes. Formado pela Uni-
versidade do Estado do Rio de Janeiro. 
Idiomas: Português, Inglês e Espanhol.

Guilherme Schmidt
gschmidt@svmfa.com.br

Há mais de 25 anos, tem desenvolvido gran-
de prática no direito empresarial, atendendo 
clientes locais e internacionais em operações 
e projetos de Recursos Naturais e Infraestru-
tura (especialmente petróleo e gás natural, 
geração de energia, mineração, portos e 

terminais), fusões e aquisições, joint ventures, questões socie-
tárias, contratos internacionais e financiamentos. Foi advogado 
responsável pelas áreas de Gás Natural e Energia e Produtos de 
Petróleo da Shell no Brasil, onde trabalhou com os mais variados 
temas legais e contratuais da indústria, inclusive exploração e 
produção. Antes de fundar o escritório, foi sócio de um renomado 
escritório brasileiro de advocacia. Foi indicado como leading law-
yer nas áreas de Energy and Natural Resources e em Corporate 
and M&A por Chambers and Partners por vários anos consecuti-
vos. Listado pelo International Who’s Who of Business Lawyers na 
área de Petróleo e Gás e também pelo World’s Leading Energy 
and Natural Resources Lawyers, da Euromoney. Indicado, ano 
após ano, pelo Who’s Who Legal e Best Lawyers como referência 
na área de recursos naturais no Brasil. Foi recomendado pela 
Legal 500 - 2017 nas áreas Petróleo e Gás, Mineração, Proje-
tos e Infraestrutura, Societário e M&A. Reconhecido como um 
dos advogados mais admirados do Brasil pela pesquisa 2017 do 
Anuário Análise Advocacia 500. Membro do Tribunal de Ética da 
OAB-RJ durante 2010. Mestre em Direito no CEPMLP, University 
of Dundee, Escócia, em 2001. Graduado pela Pontifícia Universi-
dade Católica do Rio de Janeiro em 1988. 
Idiomas: Português, Inglês e Espanhol.

Rogério Sobral de Miranda
rmiranda@svmfa.com.br
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