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BANCÁRIO, 
SEGUROS E 
FINANCEIRO



Acompanhar a evolução acelerada da tecnologia 
e as mudanças frequentes no marco regulatório 
é um grande desafio para bancos, seguradoras e 
agentes do mercado financeiro de modo geral. 
Nossos profissionais estão preparados não só 
para oferecer inteligência jurídica na estruturação 
de transações financeiras sofisticadas, mas 
também para oferecer soluções inovadoras que 
ajudem a viabilizar negócios no setor.

 • Assessoria na área regulatória para instituições 
financeiras, seguradoras, resseguradoras, 
corretoras de seguros e resseguros (locais e 
internacionais) e fundos de pensão, inclusive na 
constituição e obtenção de autorização para 
funcionamento e na aquisição de participações 
societárias minoritárias ou de controle

 • Assessoria na negociação de contratos 
complexos, tais como contratos de 
bancassurance e de resseguro

 • Assessoria a seguradoras e clientes 
corporativos em geral na revisão de apólices 
de seguros e na regulação de sinistros, 
fornecendo todo o suporte jurídico necessário 
para o correto entendimento dos casos

 • Assessoria em arbitragens envolvendo a área 
bancária, securitária e de mercado de capitais

 • Assessoria em contencioso administrativo 
e judicial envolvendo órgãos reguladores, 
como Banco Central do Brasil (BACEN), a 
Comissão de Valores Mobiliários (CVM), a 
Superintendência de Seguros Privados (SUSEP), 
Agência Nacional de Saúde Suplementar (ANS) 
e a Superintendência Nacional de Previdência 
Complementar (PREVIC)

 • Assessoria no uso regulamentado de recursos 
como open banking, criptoativos e outras 
tecnologias aplicadas ao segmento bancário  
e financeiro

NOSSOS SERVIÇOS INCLUEM:
 • Assessoria em transações financeiras em 

geral, como contratação de empréstimos 
e financiamentos locais e internacionais, 
inclusive financiamentos à exportação, e de 
emissão de dívida no exterior

 • Assessoria em fusões e aquisições de 
instituições reguladas

 • Assessoria na estruturação de instrumentos 
derivativos

 • Assessoria em operações cambiais complexas

 • Assessoria na criação e registro de fundos 
de investimento

 • Assessoria na estruturação e revisão de 
produtos e serviços de acordo com as 
normas e a regulação aplicável a instituições 
financeiras e de pagamento, seguradoras e 
fundos de pensão

 • Assessoria na obtenção de autorizações 
regulatórias perante autoridades bancárias, 
securitárias e de mercado de capitas

 • Assessoria a investidores estrangeiros em 
investimentos e operações estruturadas no 
mercado financeiro e de capitais

 • Assessoria em operações de securitização 
financeira, imobiliária e do agronegócio, 
inclusive em operações com garantia de 
recebíveis de exportação e outras operações 
estruturadas, lastreadas em recebíveis, fluxos 
de pagamento ou títulos
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Oferecemos assessoria jurídica na 
formatação de transações financeiras 
complexas, suportamos a criação e 
implementação dos mais variados tipos 
de produtos e serviços e apoiamos o 
relacionamento dos nossos clientes com 
os órgãos reguladores. 

Nossa prática regulatória financeira é 
multidisciplinar e experiente. Utilizamos 
os conhecimentos adquiridos em diversas 

áreas do direito, como regulatório 
bancário, securitário, mercado de 
capitais, fundos de investimento, 
reestruturação financeira e securitização 
para oferecer soluções jurídicas 
inovadoras para os nossos clientes. 

Mantemos contatos regulares com 
escritórios estrangeiros com expertise nas 
áreas bancária, securitária e financeira.
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RECONHECIMENTOS

PORTAL INTELIGÊNCIA JURÍDICA
Nossa visão para as questões que impactam os seus negócios 
Acesse nosso conteúdo: www.machadomeyer.com.br/inteligenciajuridica

SÃO PAULO / RIO DE JANEIRO / BRASÍLIA / PORTO ALEGRE / BELO HORIZONTE / NEW YORK

MACHADO, MEYER, SENDACZ E OPICE ADVOGADOS

2022 | AWARDS
Escritório do ano na categoria Public Law

2022 | GLOBAL
12 áreas ranqueadas e 32 advogados reconhecidos

2022 | FINTECH
FinTech Legal in Brazil

2021 | BRAZIL
13 áreas ranqueadas e 30 advogados reconhecidos

2021 | LATIN AMERICA
19 áreas ranqueadas e 40 advogados reconhecidos

2021 | HIGH NET WORTH
Private Wealth Law in Brazil

LACCA APPROVED 2022
9 práticas ranqueadas 

22 advogados reconhecidos

2021 | LATIN LAWYER 250
22 áreas ranqueadas 

52 advogados reconhecidos

2021
7 áreas ranqueadas como Top Tier – Brazil 

18 áreas recomendadas
65 advogados reconhecidos

2022
20 áreas ranqueadas 

53 advogados reconhecidos

5 áreas reconhecidas pela qualidade 
do trabalho e atendimento 

oferecido aos seus clientes: Energy 
& Natural Resources, Securitisation 

& Structured Finance, Projects 
& Procurement, Public Law e 

Corporate Governance

2021
Prêmio Joan Guggenheimer 

Law Firm na categoria Diversity 
Equity and Inclusion Award
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