
Schmidt, Valois, Miranda, Ferreira & Agel assessora empresas 
nacionais e estrangeiras em diferentes projetos de mineração no 
Brasil. Nossos serviços incluem a representação de clientes pe-
rante o Ministério de Minas e Energia (MME) e o Departamento 
Nacional de Produção Mineral (DNPM) para concessão de direitos 
minerários necessários ao desenvolvimento de atividades de pes-
quisa e lavra.

Nossos profissionais prestam assistência a clientes em processos 
de due diligence, na negociação de joint-ventures, na aquisição 
de empresas, em operações de cessão de direitos minerários e 
na resolução de temas de interesse da indústria. O escritório tam-
bém representa empresas em negociações com proprietários de 
imóveis para aquisição e arrendamento de terras para o desenvol-
vimento de projetos.

Schmidt, Valois, Miranda, Ferreira & Agel tem participado da es-
truturação de empreendimentos na área de mineração em suas 
diversas fases, estejam em etapa preliminar de pesquisa ou com 
aproveitamento econômico demonstrado por estudos de viabilida-
de, em qualquer caso abordando estruturas sofisticadas do ponto 
de vista societário, fiscal e de financiamento.

Os serviços oferecidos pelo escritório contemplam o exame de diver-
sas questões de natureza jurídica e tributária, tais como a realização 
de projetos em faixa de fronteira e a participação de sociedades es-
trangeiras na atividade minerária. 

Como podemos ajudar:

• Estruturação de projetos de mineração em operações de 
compra e venda de direitos minerários.

• Auditoria legal e ambiental, inclusive com avaliação da re-
gularidade de licenças e do cumprimento de condicionantes 
para o exercício das atividades.

• Constituição de sociedades, planejamento fiscal e ambiental, 
financiamento de projetos, construção de plantas industriais 
e outras obras no setor.

• Negociação e elaboração de contratos, inclusive os de op-
ção, aquisição, cessão e transferência de direitos minerais e 
arrendamento de jazidas.

MINERAÇÃO Consultoria em projetos de pesquisa, 
lavra, beneficiamento e comercialização



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.
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Representa clientes em projetos de mine-
ração, petróleo, gás natural e operações 
societárias, além de participar na elabora-
ção e revisão de leis e regulamentos do se-
tor 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 natural, 
mineração, metais, petroquímica, aviação, energia e tributário. 
Foi consultor e sócio de dois renomados escritórios de advoca-
cia nacionais. Indicado por Chambers and Partners como um dos 
leading  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 Resour-
ces 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 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 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 Lu-
men Juris, e de dezenas de artigos publicados por jornais e re-
vistas 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 regio-
nal no capítulo América Latina da AIPN. Possui Master Busi-
ness in Petroleum - COPPE pela Universidade Federal do Rio 
de Janeiro. Mestre em Direito Internacional pela Faculdade de 
Direito da Universidade de São Paulo. Pós-graduação em Di-
reito 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.
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