
A participação de Schmidt, Valois, Miranda, Ferreira & Agel em 
projetos de gás remonta à década de 90, com a privatização das 
empresas de distribuição de gás canalizado. Ao longo dos anos, o 
escritório tem representado carregadores na negociação de con-
tratos de fornecimento de gás e de transporte e participado da ne-
gociação e estruturação de operações de cessão de capacidade 
no gasoduto Bolívia-Brasil (GASBOL) e em outros gasodutos de 
transporte.

Nossos advogados representam patrocinadores, financiadores, 
operadores e proprietários em transações internacionais para o 
financiamento e a construção de gasodutos de distribuição de gás, 
compressão e instalações para armazenamento.

O escritório também está envolvido nas licitações de “concurso 
aberto” promovidas pela Agência Nacional do Petróleo, Gás Na-
tural e Biocombustíveis (ANP) para a expansão da capacidade de 
transporte dutoviário. Nossos advogados estão envolvidos na revi-
são do novo marco regulatório para o transporte de gás no Brasil e 
em audiências públicas e legislativas relacionadas à Lei do Gás e 
à sua regulamentação.

Mais recentemente, devido ao aumento da exploração de gás 
de xisto em todo o mundo e particularmente na América Latina, 
o escritório tem ajudado empresas interessadas em desenvolver 
oportunidades nesta área no Brasil. Estudos recentes estimam os 

recursos renováveis de gás de xisto no país em 225 TCF, a maioria 
dos quais localizados nas Bacias do Parnaíba e São Francisco.

Como podemos ajudar:

• Associação Brasileira das Empresas Distribuidoras de Gás Ca-
nalizado (ABEGÁS).

• Distribuidoras de Gás Canalizado e autoridades estaduais so-
bre o marco regulatório e o “unbundling” do setor.

• Projetos de GNL, REGAS e FSRU.

• Contratos de EPC e O&M para construção, manutenção e ope-
ração de gasodutos de transporte, financiamento e estrutura-
ção de garantias.

•  Obtenção de servidões e direitos de passagem com proprietá-
rios de imóveis e autoridades governamentais para a constru-
ção de infraestrutura de gasodutos.

• Obtenção de licenças e autorizações para todas as fases da 
cadeia de gás natura l, incluindo a construção e a operação de 
termelétricas a gás.

• Empresas interessadas em desenvolver oportunidades de gás 
de xisto no Brasil.

GÁS NATURAL Equipe experiente para 
antecipar suas necessidades



Chambers Latin America 2019: “The team is known for widely 
admired practice with long-standing experience in the development 
of upstream, midstream and downstream projects.”  “Highly 
regarded for its extensive experience in the oil and gas sector, 
providing comprehensive assistance with contracts, corporate and 
litigation issues.”

Paulo Valois Pires: “an extremely experienced lawyer in complex 
negotiations” and “one of the best oil and gas lawyers in Brazil.” 
They add: “He is a reference who is able to identify the current and 
future issues of a company”. Rogério Miranda: “one of the most 
experienced practitioners in this field” who is “very strong on the 
regulatory side and is very knowledgeable about every aspect of 
the Brazilian oil and gas industry”. Sonia Agel: “enjoys a superb 
reputation for her long-standing experience in oil and gas regulatory 
matters”. Clients recommend her ability ”to view matters from the 
perspective of the regulator, which is very valuable”, adding: “She 
helped to build the oil and gas industry we have today”. Antônio 
Luís Ferreira: “He is widely respected for his long-standing 
experience in the gas industry”. Interviewees deeply respect his 
vast contributions to the market. Luis Fernando Pacheco: “advises 
domestic and foreign oil companies on regulatory, contractual and 
tax issues. He is recognized as a specialist in the full range of 
upstream, downstream and midstream transactions”. 

Accolades

Chambers and Partners 

Accolades
For the last ten years, Schmidt, Valois, Miranda, Ferreira & Agel and its partners have been consistently top-tier ranked by the most prestigious 
international research institutes such as Chambers and Partners (Global and Latin America), Latin Lawyer, LACCA, Who’s Who Legal Energy, 
Euromoney, Legal 500, Leaders League and Best Lawyers. The firm is certainly one of the most prestigious and recommended law firms 
in Latin America concerning M&A and O&G matters and projects. Our lawyers have worked in cross-border transactions involving Angola, 
Argentina, Australia, Bolivia, Canada, Chile, China, Colombia, France, Guinea-Bissau, India, Italy, Japan, Malaysia, Mozambique, Namibia, 
Nigeria, Norway, Portugal, Peru, Singapore, Spain, Sweden, UK,USA , and Venezuela, amongst others.

Who’s Who Legal Energy
The firm has maintained for the last 11 years #1 position in Oil and 
Gas. Partners Paulo Valois Pires and Rogério Miranda have once 
again appeared in the 1st band of the individual rankings and Luis 
Fernando Pacheco in the 3nd band, while Sonia Agel and Antônio 
Luís Ferreira were considered ‘senior statesmen’.

We have been the unique law firm in Brazil with a “stellar practice” 
and five partners listed by Who’s Who Legal Energy since 2014, 
namely Antônio Luís de M. Ferreira, Sonia Agel, Rogério S. de 
Miranda, Guilherme Schmidt and Paulo Valois Pires. In the 2016 
edition, Paulo Valois also integrated the panel “The Most Highly 
Regarded Indviduals”. And in 2017 was considered as a “Thought 
Leader – Energy 2017.

Who’s Who Legal Energy 2018: The firm was nominated in Oil 
& Gas and Sonia Agel, Rogério Sobral de Miranda, Antônio Luís 
de Miranda Ferreira, Paulo Valois Pires, Guilherme Schmidt and 
Luis Fernando Pacheco were considered as experts. Also, Paulo 
Valois Pires was recognized as top five “Most Highly Regarded 
Individuals” and as “Thought Leader – Energy 2018”. 

“Paulo Valois Pires is ‘a very experienced and specialized lawyer’ 
who stands out as one of the leading energy experts in the country. 
He is commended by sources for his exceptional work, particularly 
when it comes to the oil sector.”

“Rogério Miranda draws widespread international praise for his 
impressive practice which encompasses handling a range of 
transactional matters across the energy and natural resources 
space, from M&A to joint ventures.”

“Antônio Luís de Ferreira is a well-established name in the 
Brazilian market where he is renowned for his strong expertise on 
the downstream oil and gas side.”

Leaders League
Our firm was recommended as a “Leading Firm” in Oil and Gas 
area, since 2018. 
Also, our environment area was recognized as a valuable practice. 
And, our partner Paulo Valois Pires was highlighted in this area. 
Our firm was highly recommended in Projects and Infrastructure 
and our partners Guilherme Schmidt, Rogério Miranda and Paulo 
Valois Pires were highlighted in this area.



Legal 500
Since the first edition of the Legal 500 in Brazil, our firm has been 
top-tier ranked by this acclaimed guide in the sectors of Natural 
Resources: Oil and Gas. Antônio Luís de Miranda Ferreira, Sonia 
Agel, and Paulo Valois Pires have been also ranked by Legal 500.

Legal 500 2018: Brazilian oil and gas heavyweight Schmidt, 
Valois, Miranda, Ferreira & Agel Advogados stands out for its 
excellent relations with other petroleum-rich Portuguese-speaking 
countries. Recent work highlights include advising ExxonMobil 
Exploração Brasil on the acquisition of a 33% stake in the BM-
S-8 block from Statoil Brasil Óleo e Gás, and assisting Total with 
corporate, contractual, tax and regulatory matters concerning 
a new joint venture project with Petrobras. Paulo Valois Pires is 
‘very experienced’. Antônio Luís de Miranda Ferreira, Sonia Agel, 
Rogério Sobral de Miranda are also recommended. Leading lawyer 
Luis Fernando Pacheco joined in May 2018. 

Legal 500 2017: Within the 18-lawyer team, Paulo Valois Pires is 
‘very experienced’ in regulatory matters in the sector. Antônio Luís 
de Miranda Ferreira, Sonia Agel and Rogério Sobral de Miranda 
are also recommended.

Legal 500 2016: “One of Brazil’s premier firms for oil-and-gas work, 
Schmidt, Valois, Miranda, Ferreira & Agel has been active in LNG 
importation and regasification matters, and natural gas distribution 
matters, and handled several farm-in and farm-out transactions, 
such as advising AziLat on an offshore farm-in agreement with 
OGX Petróleo e Gás Participações. In other high-level work, 
Paulo Valois Pires continues to advise Frade Japão Petróleo 
on issues arising from the Frade field oil spill. Antônio Luís de 
Miranda Ferreira, Sonia Agel and Rogério Sobral de Miranda are 
recommended within the nine-partner team, which also acts for 
BHP Billiton, Parnaiba Gás Natural and Prumo Logística.” 

Latin Lawyer 250
Latin Lawyer 250 has confirmed the outstanding position of our 
firm and lawyers in the Latin America O&G market year after year.  
According to them, the team “invariably performs in a way that 
confirms their reputation as among the finest oil and gas lawyers 
in Brazil”. 

LACCA Approved
The Latin American Corporate Counsel Association has been 
consistently highlighting our lawyers in its annual research which 
appoints the leading lawyers in a number of fields country by 
country.

In its latest edition, the guide listed partners Sonia Agel, Paulo 
Valois and Luis Fernando Pacheco in the Energy field in Brazil.

Latin Lawyer 250 2018: “Practice head Guilherme Schmidt, Paulo 
Valois Pires (“fast and efficient”), Rogério Miranda and Antônio 
Luís de Miranda Ferreira, who wins praise from one client for his 
knowledge and availability. Sonia Agel, who wins praise from one 
client for her “dedication to the regulatory demands and a deep 
knowledge of the resolutions and laws applied to the oil and gas 
sector”, and Isabela Faria, are also high-profile. Valois and Agel 
both come recommended in LACCA Approved. 
Schmidt Valois had a pre-eminent practice in oil and gas work, which 
also translates naturally into the wider field of energy. The team 
assists local and international clients including investors, operators 
and financial institutions on the development of power generation, 
transmission, distribution and marketing projects. A niche within the 
department is advising clients in the renewable energy sector on the 
development and financing of green and brownfield projects. The 
team also assists clients on all legal aspects involved in the projects, 
including the analysis of regulatory and tax issues. “The attorneys I 
deal with are very responsive, hands on and have deep knowledge 
of Brazilian legislation,” says a client , who also hired the firm for 
corporate, projects, M&A and tax work. Inestimable expertise on 
the regulatory front comes from Agel, whose experience includes 
25 years as federal state attorney and four years at Brazil’s oil and 
gas regulator, ANP. Offshore oil explorer AziLat is a long-standing 
client, for which the team provides regular counsel on acquisitions 
and farm-in agreements, among other matters. 

Euromoney’s Expert Guides
Partners Antônio Luís de Miranda Ferreira, Sonia Agel, Rogério 
Sobral de Miranda, Guilherme Schmidt and Paulo Valois Pires 
have been top listed in the spot light table “Best of The Best Latin 
America” organized by the Expert Guides since 2012.



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



Isabela Faria
ifaria@svmfa.com.br

Representa e assessora clientes na estrutu-
ração, negociação e documentação de opera-
ções financeiras e comerciais com ênfase em 
project finance relacionados à projetos na área 
de energia, petróleo e gás e infraestrutura. Re-
presenta e assessora clientes em investimen-

tos externos diretos, colocação privada (private placement), fundos 
de investimento, contratos de empréstimos, contratos de EPC (En-
gineering, Procurement and Construction), contratos de arrenda-
mento e afretamento, operação de câmbio em geral, regulamenta-
ção do Banco Central e questões societárias. Recomendada 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 indústria de petróleo e gás. Mes-
trado em Direito Internacional e Direito 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.

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

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 regula-
tório. 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 pu-
blicação 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 Resour-
ces – Electricity. Reconhecido como “O Advogado do Ano” pelo seu 
trabalho em Energia e recomendado nas áreas: Societário 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 Advocacia 500 em 
Infraestrutura e Regulatório. Foi professor convidado da Fundação 
Getúlio Vargas nas disciplinas de Contratos Nacionais e Interna-
cionais, 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 Es-
tado do Rio de Janeiro. 
Idiomas: Português, Inglês e Espanhol.

Guilherme Schmidt
gschmidt@svmfa.com.br
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