
MINERAÇÃO



Incertezas sobre demanda, preços voláteis, 
fortes pressões ambientais e a tendência de 
regulamentação cada vez mais rigorosa são apenas 
alguns dos desafios que o setor de mineração 
enfrenta no mundo todo. Entendemos essas 
preocupações e temos profundos conhecimentos 
do ambiente jurídico e regulatório do segmento 
para encontrar soluções que ajudem as empresas a 
impulsionar seu crescimento.

Participamos das maiores operações de fusões e aquisições 
e financiamento de projetos de mineração no Brasil nos últimos 
10 anos, o que nos coloca em posição sólida para assessorar 
tanto as empresas de mineração quanto seus parceiros 
na estruturação de projetos integrados para concretizar de 
forma eficiente novos investimentos. 

Temos também vasta experiência em assessoria na elaboração e 
negociação de contratos financeiros, comerciais e arranjos societários 
sofisticados que essas empresas celebram com seus acionistas, 
bancos, clientes e fornecedores, além de atuação reconhecida em 
reestruturação de operações, gestão de crises e potenciais conflitos.

Na estruturação e modelagem de projetos 
greenfield, reestruturação de operações 
brownfield ou de operações de M&A, 
conhecemos bem as preocupações de 
acionistas, compradores e investidores, além 
das restrições regulatórias, o que nos ajuda a 
buscar soluções inovadoras, independentemente 
da fase do projeto, capazes de conciliar o 
interesse de todos os envolvidos e de mitigar 
riscos para viabilizar novos negócios.

CONTATOS

Assessoramos empresas nas seguintes áreas:

 • Financiamento de projetos

 • Fusões, aquisições e joint ventures 
Operações no mercado de capitais

 • Estruturação e negociação 
de contratos complexos

 • Gestão de crises

 • Direito ambiental

 • Assessoria regulatória

 • Disputas e contencioso administrativo,  
cível e trabalhista 

EDUARDO  
PERAZZA
SÓCIO

epmedeiros@machadomeyer.com.br 
+55 11 3150–7691

BRUNA 
MARRARA  
SÓCIA

bmartinez@machadomeyer.com.br
+ 55 11 3150–7193

BRUNO  
RACY
SÓCIO

bracy@machadomeyer.com.br 
+55 11 3150–7769

CELSO  
COSTA
SÓCIO

celsocosta@machadomeyer.com.br 
+55 11 3150–7090

LILIAM F. 
YOSHIKAWA  
SÓCIA

lyoshikawa@machadomeyer.com.br
+ 55 11 3150–7603

VITOR FERNANDES  
DE ARAUJO
SÓCIO

vfernandes@machadomeyer.com.br
+55 11 3150–7444

PAULO EDUARDO 
LEITE MARINO
SÓCIO

pmarino@machadomeyer.com.br 
+55 11 3150–7738

ELIANE 
CARVALHO 
SÓCIA

eccarvalho@machadomeyer.com.br 
+55 11 3150–7673

EDUARDO 
FERREIRA 
SÓCIO

eferreira@machadomeyer.com.br
+55 11 3150–7401

LEONARDO 
MARTINS
SÓCIO

lalfradique@machadomeyer.com.br 
+55 21 3572–3004

MARCELO  
FORTES
SÓCIO

mfortes@machadomeyer.com.br 
+55 11 3150–7473

PEDRO HENRIQUE  
JARDIM
SÓCIO

pjardim@machadomeyer.com.br 
+55 11 3150–7069

ELIE J.  
SHERIQUE
SOCIO

esherique@machadomeyer.com.br 
+55 11 3150–7723

DANIEL MONTEIRO  
PEIXOTO
SÓCIO

dpeixoto@machadomeyer.com.br 
+55 11 3150–7072

IVANA 
BOMFIM
SÓCIA

ibomfim@machadomeyer.com.br 
+55 21 3572–3027

JULIANA SÁ 
DE MIRANDA 
SÓCIA

jmiranda@machadomeyer.com.br
+ 55 11 3150–7267

RENATA 
OLIVEIRA
SÓCIA

oli@machadomeyer.com.br 
+55 11 3150–7056

ROBERTA DANELON  
LEONHARDT
SÓCIA

rdleonhardt@machadomeyer.com.br 
+55 11 3150–7009

LUCAS 
SANT’ANNA
SÓCIO

lsantanna@machadomeyer.com.br 
+55 11 3150–7729

TRANSFORMAR  
É POSSÍVEL

https://www.machadomeyer.com.br/pt/advogados/bruna-marrara
https://www.machadomeyer.com.br/pt/advogados/bruno-racy
https://www.machadomeyer.com.br/pt/advogados/celso-costa
https://www.machadomeyer.com.br/pt/advogados/daniel-monteiro-peixoto
https://www.machadomeyer.com.br/pt/advogados/eduardo-ferreira
https://www.machadomeyer.com.br/pt/advogados/eduardo-perazza
https://www.machadomeyer.com.br/pt/advogados/eliane-carvalho
https://www.machadomeyer.com.br/pt/advogados/elie-j-sherique
https://www.machadomeyer.com.br/pt/advogados/ivana-coelho-bomfim
https://www.machadomeyer.com.br/pt/advogados/juliana-sa-de-miranda
https://www.machadomeyer.com.br/pt/advogados/leonardo-martins
https://www.machadomeyer.com.br/pt/advogados/liliam-f-yoshikawa
https://www.machadomeyer.com.br/pt/advogados/lucas-santanna
https://www.machadomeyer.com.br/pt/advogados/marcelo-fortes
https://www.machadomeyer.com.br/pt/advogados/paulo-eduardo-leite-marino
https://www.machadomeyer.com.br/pt/advogados/pedro-henrique-jardim
https://www.machadomeyer.com.br/pt/advogados/renata-oliveira
https://www.machadomeyer.com.br/pt/advogados/roberta-danelon-leonhardt
https://www.machadomeyer.com.br/pt/advogados/vitor-fernandes-de-araujo


MACHADO
MEYER
.COM.BR

PRÊMIOS E 
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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