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Eleito Brazil Law Firm of  the Year 
pelo Chambers & Partners 2020

Nossos serviços incluem:

• Assessoria jurídica em todos os segmentos  
do setor mineral, incluindo a pesquisa mineral, de-
senvolvimento de mina, extração, comercialização, 
importação e exportação de minérios;

• Elaboração, negociação e análise de riscos de 
contratos comuns ao setor, incluindo os contratos 
de compra e venda, cessão e de arrendamento de 
direitos minerários, construção, fornecimento de 
equipamentos, distribuição, prestação de serviços 
diversos, entre outros; 

• Assessoria na aquisição de participações de em-
presas do setor mineral, incluindo a preparação de 
relatórios de auditoria abrangendo todas as áreas 
relevantes, elaboração dos contratos de compra 
de ações/quotas, acordos de acionistas/quotistas, 
entre outros;

• Assessoria a sociedades em Initial Public Offering 
(IPOs), incluindo a preparação de relatórios de 
auditoria abrangendo todas as áreas relevantes, 
elaboração do prospecto, registros na Comissão 
de Valores Mobiliários (CVM) e outras instituições, 
entre outros;

• Assessoria em operações para financiamentos de 
projetos de desenvolvimento de minas, construção 
de plantas de ferro gusa, usinas siderúrgicas e 
outras grandes obras no setor de mineração;

• Representação de empresas de mineração, institui-
ções financeiras e investidores em procedimentos 
de arbitragem relacionados ao setor mineral.



Nossos reconhecimentos

Project Finance & Infrastructure, Energy (2012-2020);
Mining & Metals (2013-2019); Maritime (2017-2020); 
Administrative Law (2013-2020)

Setor econômico: Siderurgia e 
Mineração (2014-2020)

Projects (2012-2021) e 
Public Law (2016-2021)

Mining (2012-2018)

Energy & Infrastructure (2015-2016);
Project Finance (2012-2022);
Project Development (2019-2022)

Latin America Mining – Project Serrote 
(2020); CSP Ceará Steel Mill (2015);

www.mattosfilho.com.brSão Paulo | Campinas | Rio de Janeiro | Brasília | Nova Iorque | Londres

Nossos sócios

Giovani Loss 
giovani.loss@mattosfilho.com.br
+55 21 3231 8206
Rio de Janeiro

Pablo Sorj
psorj@mattosfilho.com.br
+55 21 3231 8203
Rio de Janeiro
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Adriano Drummond Trindade
adriano.trindade@mattosfilho.com.br
+55 61 3218 6098
Brasília
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