
O Mattos Filho atua como referência jurídica para 

empresas de exploração e produção de petróleo, 

distribuidoras, carregadoras e transportadoras de  

gás natural, prestadores de serviços, empresas de 

private equity e bancos comerciais, em transações  

e questões regulatórias e técnicas do setor.

Nossos serviços

• Assessoria a sociedades na aquisição de 
participações de empresas do setor de petróleo  
e gás natural, incluindo a preparação de relatórios 
de auditoria e elaboração dos contratos de 
compra de ações, acordos de acionistas,  
entre outros;

• Constituição e registro de novas empresas no 
Brasil junto aos órgãos competentes, incluindo  
a Agência Nacional do Petróleo, Gás Natural  
e Biocombustíveis (ANP);

• Assessoria jurídica em todos os segmentos 
do setor de petróleo, incluindo a exploração, 
desenvolvimento, extração, refino, distribuição, 
comercialização, importação e exportação de 
petróleo, gás natural, GNL e subprodutos,  
incluindo lubrificantes;

• Elaboração e negociação de contratos comuns 
ao setor, incluindo Joint Operation Agreements 
(JOA), contratos de unitização, farm-out, off-take, 
contratos de perfuração onshore e offshore, 
contratos de distribuição de combustível e 
derivados de petróleo, construção, fornecimento 
de equipamentos, fornecimento de gás natural  
e transporte, entre outros;

• Assessoria em Ofertas Públicas de Ações (OPA), 
incluindo a preparação de relatórios de auditoria, 
ofertas e registro de ofertas na Comissão de 
Valores Mobiliários (CVM);

• Assessoria em operações para financiamentos de 
projetos de construção de plataformas, refinarias, 
geradoras de energia, oleodutos, plantas de 
lubrificantes e outras grandes obras no setor;

• Assessoria e assistência jurídica em todas as 
fases do processo de licitação para outorga de 
concessões e acordos de partilha de produção 
para a exploração e produção de hidrocarbonetos 
no Brasil;

• Acompanhamento de possíveis mudanças no 
regime regulatório de exploração de petróleo e 
gás natural no Brasil, em especial na legislação  
de produção de gás natural na região do pré-sal;

• Contencioso administrativo com a ANP.
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Nossos reconhecimentos

Nossos sócios

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

Energy & Natural Resources:  
Oil & Gas (2012-2021).

Latin Lawyer 250: Project Finance & Infrastructure
and Energy (2013-2021);
Deal of the Year – Disputes: Barra Energia e  
Enauta Energia vs. Dommo Energia (2020);
Regulatory: Brazil raises US$16 billion in  
transfer-of-rights oil auction (2019);
Restructuring: Constellation Oil Services (2019); 
Private Equity: NTS Acquisition (2017).

Energy & Natural Resources:  
Oil & Gas (2012-2021).

Energy: Hidrocarbons 
(2016-2022).

Latin American Midstream Oil & Gas:
Logum Logistica (2019);  
NTS Acquisition (2017);
Latin American Upstream Oil & Gas:
Trident Acquisition Finance (2019);
Latin American M&A: TAG Pipeline
Acquisition (2019).

Energy & Infrastructure (2015-2016);
Project Finance (2012-2022);
Project Development (2019-2022);
Deal of the year – Restructuring: 
McDermott International (2021); 
Restructuring: Constellation Oil 
Services (2020); Private Equity: Apollo 
led consortium LBO of El Paso (2013).
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