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REESTRUTURAÇÃO 
E INSOLVÊNCIA



Os processos de reestruturação de dívida e 
recuperação judicial no brasil cresceram em número 
e complexidade nos últimos anos. O sucesso 
nessas operações exige respostas rápidas, eficazes 
e criativas para as dificuldades de cada empresa 
e para atender às necessidades de cada um dos 
envolvidos. As soluções devem aliar proatividade, 
visão estratégica e mitigação de riscos, além de 
conseguir conciliar os diferentes interesses em jogo.

Na nossa prática de reestruturação e 
insolvência, assessoramos, em especial:

• Credores, investidores e devedores
em reestruturações de dívidas e
recuperações extrajudiciais

• Credores e investidores na recuperação
de créditos de empresas em recuperação
judicial e extrajudicial, falência,
intervenção e liquidação extrajudicial

• Investidores nacionais e estrangeiros,
hedge funds, fundos de investimento,
fundos de private equity e bancos de
investimento em busca de oportunidades
estratégicas

• Entidades envolvidas em procedimentos
de reestruturação e insolvência, como
agentes fiduciários, trustees, escrow
agents, agentes de garantia, sócios e
administradores judiciais

Os projetos em que atuamos abrangem 
atividades como:

• Reestruturação de dívidas, de forma
bilateral e/ou em operações sindicalizadas

• Representação de credores, ou grupo de
credores, em comitês e/ou assembleias

• Habilitação e recuperação de créditos
em processos de recuperação judicial ou
extrajudicial e falências

• Medidas judiciais e extrajudiciais diversas
para preservação de créditos, excussão
de garantias e busca avançada de ativos

• Participação em mediações nos processos
de insolvência

• Aquisição e/ou venda de ativos, ações,
créditos, direitos, filiais ou unidades
produtivas isoladas de empresas com
dificuldades financeiras, em recuperação
judicial ou falência, bem como avaliação
dos riscos jurídicos aplicáveis

• Negociação de planos de recuperação
judicial ou extrajudicial, com a definição
da estratégia do procedimento

• Auditoria legal e reorganização societária
de empresas em dificuldades financeiras

• Captação de recursos, lastreada ou
não em ativos, no Brasil ou no exterior,
para financiar atividades de empresas
em dificuldades financeiras, inclusive na
modalidade de DIP Financing (Debtor in
Possession)

• Aquisição de participações societárias
(majoritárias ou não) em sociedades em
dificuldade financeira e/ou no contexto de
processo de recuperação judicial.

• Auditoria legal e reorganização societária
de empresas em dificuldades financeiras

• Captação de recursos, lastreada ou não
em ativos, no Brasil ou no exterior, para
financiar atividades de empresas em
dificuldades financeiras

Com uma das práticas de reestruturação e insolvência mais 
tradicionais do Brasil, o Machado Meyer atua, principalmente, na 
defesa dos interesses de credores e investidores, explorando 
alternativas e maximizando oportunidades.

Com experiência na coordenação de projetos complexos, nacionais 
e internacionais, nossos profissionais aliam conhecimentos 
acumulados nas mais diferentes áreas de atuação, como transações 
bancárias e financeiras, operações estruturadas, operações em 
setores regulados, reestruturação de dívidas, fusões e aquisições e 
processos de recuperação judicial e insolvência em geral. Isso nos 
proporciona uma visão mais clara e precisa das necessidades de 
cada cliente e nos ajuda a antecipar os problemas que podem surgir 
ao longo do processo.
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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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