
Schmidt, Valois, Miranda, Ferreira & Agel possui reconhecida ex-
periência no desenvolvimento de projetos nos setores de geração, 
transmissão, distribuição e comercialização de energia, represen-
tando investidores, operadores, instituições financeiras e consumi-
dores livres e cativos em transações comerciais no setor elétrico.

Na área de energia renovável, atua especialmente no desenvolvi-
mento e financiamento de green & brown field projects, em todos 
os aspectos jurídicos, inclusive o exame de questões regulatórias 
e tributárias.

Nossos profissionais assistem empresas em licitações para cons-
trução e operação de linhas de transmissão e na negociação de ta-
rifas com a Agência Nacional de Energia Elétrica (ANEEL). Também 
prestam assessoria na venda de energia no mercado atacadista e 
na revisão do marco regulatório do setor; bem como na aquisição de 
capacidade no mercado livre de energia e em processos administra-
tivos na ANEEL e no Ministério de Minas e Energia.

Alguns membros de nossa equipe trabalharam por mais de 10 anos 
em agências governamentais e empresas estatais, um privilégio 
que se traduz em uma profunda compreensão do ponto de vista do 
governo brasileiro – importante diferencial para o desenvolvimento 
de estratégias em benefício de nossos clientes.

Como podemos ajudá-lo:

• Assessoria na estruturação, elaboração e negociação de to-
dos os aspectos envolvendo projetos de geração, transmis-
são e distribuição, bem como a comercialização de energia.

• Orientação a empresas nacionais e estrangeiras sobre as 
condições e restrições para atuação no setor elétrico. 

• Elaboração, negociação e análise de risco de contratos e as-
sessoria em projetos de expansão e aquisição de empreendi-
mentos.

• Assessoria no licenciamento ambiental. 

• Acompanhamento de processos de licitação, outorga e con-
tratação de concessão ou autorização, bem como de contra-
tos de construção (EPC), financiamento e operação e manu-
tenção (O&M).

• Assessoria na negociação de joint-bidding agreements.

ENERGIA E 
FONTES RENOVÁVEIS

Ampla experiência no 
desenvolvimento de projetos



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, infra-

estrutura 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 brasi-
leiro, atuando nas áreas de energia, infraestrutura, regulatório, fu-
sões 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 Natural 
Resources. Nesta última área, também recebeu indicação pelo Ex-
pert 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. Reco-
nhecido pelo Best Lawyers International 2018 como “O Advogado 
do Ano” pelo seu trabalho em Energia, sendo também recomenda-
do nas áreas: Societário e M&A, Petróleo e Gás e Recursos Natu-
rais. Foi ainda reconhecido como um dos advogados mais admira-
dos do país pelo Anuário Análise Advocacia 500 em Infraestrutura e 
Regulatório. Foi professor convidado da Fundação Getúlio Vargas 
nas disciplinas de Contratos Nacionais 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 Universidade do Estado do Rio de 
Janeiro. 
Idiomas: Português, Inglês e Espanhol.

Guilherme Schmidt
gschmidt@svmfa.com.br

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 empresa 
atuou como Diretor Jurídico do Grupo Shell no 

Brasil, responsável pelas áreas de petróleo e derivados, gás natu-
ral, 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 le-
ading  lawyers  no  Brasil em  Energy  and  Natural Resources 
(2008 a 2018), assim como pelo Legal 500 e Latin Lawyer 250. 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 trabalho em 
Petróleo e Gás pelo Best Lawyers 2018. Em 2006 e 2009 foi no-
meado entre os mais admirados advogados do Brasil pelo anuário 
Análise Advocacia nas áreas de Contratos Comerciais e Infra-
estrutura. Autor de diversos artigos sobre temas de sua área de 
atuação em jornais e revistas especializadas. Autor dos capítulos 
“A Desmonopolização do Mercado”, do livro “Temas de Direito de 
Petróleo e Gás Natural”, Editora Lumen Juris, 2005 e “Problemas 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 Em-
presarial pela Fundação Dom Cabral. Graduação pela Universida-
de do Estado do Rio de Janeiro. 
Idiomas: Português e Inglês.



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 va-
riados temas legais e contratuais da indústria, inclusive explo-
ração e produção. Antes de fundar o escritório, foi sócio de um 
renomado escritório brasileiro de advocacia. Foi indicado como 
leading lawyer nas áreas de Energy and Natural Resources e em 
Corporate and M&A por Chambers and Partners por vários anos 
consecutivos. Listado pelo International Who’s Who of Business 
Lawyers na área de Petróleo e Gás e também pelo World’s Le-
ading 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 re-
comendado pelas publicações internacionais  Legal 500 e Latin 
Lawyer 250. Reconhecido como um dos advogados mais admi-
rados do Brasil pela pesquisa 2017 do Anuário Análise Advoca-
cia 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 Universidade Católica do Rio 
de Janeiro em 1988. 
Idiomas: Português, Inglês e Espanhol.

Rogério Sobral de Miranda
rmiranda@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 Inter-
nacional pela Université Robert Schuman, Strasbourg, France: 
Certificat des Hautes Études Européennes. Graduado em Direi-
to pela Universidade do Estado do Rio de Janeiro. 
Idiomas: Português, Inglês, Francês e Espanhol.

Paulo Valois Pires
pvalois@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 co-
mercialização de energia elétrica, com vasta 
experiência em contratos, operações societá-

rias e contencioso. Especialista nas áreas de direito da energia, 
direito regulatório de energia, direito civil, direito administrativo e 
contenciosos cível e administrativo. Participou de diversas opera-
ções de investimento e de desinvestimento em empresas e em 
ativos de empresas, de negociação de situações conflituosas en-
volvendo acionistas, bancos credores, de fomento, fornecedores, 
sindicatos e empreiteiras. Possui habilidades específicas desen-
volvidas como diretor jurídico e vice-presidente jurídico de grupo 
de empresas brasileiras e multinacionais, presidente de conselho 
de administração, diretor presidente de associação de energia e 
presidente de fórum de associações. Diretor-presidente na Asso-
ciação Brasileira de Companhias de Energia Elétrica – ABCE (des-
de 2012). Membro do Conselho Consultivo da Empresa de Pes-
quisa Energética – 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 Departamento de Infraestrutura da Federação das Indústrias 
do Estado de São Paulo – COINFRA e DEINFRA/FIESP (desde 
2013). Vice-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). Mem-
bro do Conselho 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 Ad-
ministrativo 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 Ener-
gia (Quartier Latin, 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 certifica-
do pelo Instituto Brasileiro de Governança Corporativa – IBGC e 
pelo Instituto de Certificação dos Profissionais de Securidade So-
cial – ICSS.
Idiomas: Português e Inglês.

Isabela Faria
ifaria@svmfa.com.br

Representa e assessora clientes na estrutu-
ração, negociação e documentação de ope-
rações financeiras e comerciais com ênfase 
em project finance relacionados à projetos na 
área de energia, petróleo e gás e infraestrutu-
ra. Representa e assessora clientes em inves-

timentos externos diretos, colocação privada (private placement), 
fundos de investimento, contratos de empréstimos, contratos de 
EPC (Engineering, Procurement and Construction), contratos 
de arrendamento e afretamento, operação de câmbio em geral, 
regulamentação do Banco Central e questões societárias. Reco-
mendada como “Leader in their field” pela importante publicação 
Latin Lawyer 250 - 2017. Frequentemente participa de diversas 
matérias em veículos de comunicação. Autora de diversos artigos 
e apresentações sobre estruturação de project finance na indús-
tria de petróleo e gás. Mestrado em Direito Internacional e Direi-
to Comparado pela Temple University School of Law, Filadélfia, 
EUA. Graduação em Direito pela Universidade do Estado do Rio 
de Janeiro (UERJ).  
Idiomas: Português e Inglês.

Sócio Consultor para áreas de Direito Regu-
latório e Relações Governamentais.

Ex-diretor Agência Nacional do Petróleo, Gás 
Natural e Biocombustíveis (ANP), Aurélio tra-
balhou na agência reguladora por 11 anos. 
Durante o período de mandato na diretoria, 

aprovou diversas decisões no âmbito da Diretoria Colegiada da 
ANP, assim como coordenou distintos projetos nas áreas direta-
mente vinculadas.

Participou de diversas missões internacionais, como: Missão 
Noruega, Royal Norwegian Ministry of Petroleum and Energy - 
MPE e Norwegian Petroleum Directorate - NPD e as empresas 
Equinor e Gassco, Oslo/Bergen, Oportunidades de investimento 
no setor de upstream, Noruega, 2019. Missão China, Oportuni-
dades de investimento no setor de óleo e gás do Brasil, Pequin/
Chongqingotc, 2018. Missão EUA sobre as políticas de biocom-
bustíveis norte américas Low Carbon Fuel Standard (RFS) para 
subsidiar a regulação do RenovaBio, Washington/ Sacramento, 
EUA, 2018. Missão Irã e Índia coordenadas pelo Ministério de 
Minas e Energia, Investment Opportunities, Irã e Índia, 2016. 
Embaixada Britânica de Brasília - Visita Técnica de Biogás, Rei-
no Unido, 2016.

Participou, como palestrante, de diversos eventos nacionais e 
internacionais relacionados ao setor de petróleo, gás natural e 
biocombustíveis.

Especialista em Ciências e Técnicas de Governo – CITEG 
Marketing Governamental pela FUNDAP. MBA em Marketing e 
Gestão pela Faculdade Trevisan. Bacharel em Direito pela Fa-
culdade de Direito de São Bernardo. 

Idiomas: Português e Inglês.

Aurélio Cesar Nogueira Amaral
aamaral@svmfa.com.br
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