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TRANSFORMAR  
É POSSÍVEL

MARIANA  
MEDITSCH 
SÓCIA

mmeditsch@machadomeyer.com.br 
+55 11 3150-7701

Com um portfólio de serviços completo, 
apoiamos as empresas em todas as rotinas 
relacionadas ao direito empresarial, e ao longo 
de todo o seu ciclo de vida, para reduzir sua 
exposição a riscos, garantir sua conformidade 
legal e ajudar a impulsionar negócios.

Levamos em conta o mercado em que 
a empresa opera, suas características 
e exigências e perspectivas de futuro, 
para ajudá-la a conduzir os negócios e 
a fortalecer seu sistema de governança 
corporativa. Prestamos assessoria em 
relação a temas como composição do 
conselho de administração, políticas 
de remuneração de executivos, conflito 
de interesses, revisão e atualização de 
estatutos e regimentos internos, entre 
outros assuntos relevantes. 

Nossa equipe multidisciplinar atua nas 
seguintes áreas:

ASSESSORIA ESPECIALIZADA 
PARA COMPANHIAS ABERTAS
O Machado Meyer tem uma atuação de 
destaque no mercado de capitais do 
Brasil, assessorando companhias abertas, 
públicas, privadas e de economia mista. 
Nossos profissionais participaram das 
mais relevantes, inovadoras e complexas 
transações societárias do país.

Contamos com uma equipe altamente 
especializada na assessoria em direito 
societário com participação destacada 
em audiências públicas para reformas 
normativas promovidas pelos órgãos 
reguladores e autorreguladores.

ASSESSORIA SOCIETÁRIA
 • Elaboração de memorandos e pareceres 

jurídicos relacionados com questões de 
direito societário.

 • Estruturação, elaboração e negociação 
de operações societárias, como 
reorganizações, fusões, cisões, 
incorporações e aquisição ou alienação 
de participação societária.

 •  Revisão e elaboração de atos societários 
diversos, como estatutos sociais, 
regimentos e políticas internas, acordos 
de acionistas e demais instrumentos 
societários.

 •  Adequação das companhias aos 
princípios de governança corporativa, 
inclusive com relação aos diversos 
segmentos de listagem (Níveis 1 e 2 e 
Novo Mercado).

 •  Auxílio na elaboração e revisão de 
Formulários de Referência.

 •  Auxílio no cumprimento de obrigações 
periódicas e eventuais determinadas 
pela CVM.

 •  Elaboração de fatos relevantes, avisos 
aos acionistas e comunicados ao 
mercado.

 •  Assessoria na preparação e condução de 
assembleias gerais.

CONTATOS

ADRIANA  
PALLIS
SÓCIA

apallis@machadomeyer.com.br 
+55 11 3150–7064

GUSTAVO  
RUGANI  
SÓCIO

grugani@machadomeyer.com.br 
+55 31 3194–1712

REGISTROS, CONSULTAS E 
PROCESSOS ADMINISTRATIVOS
 • Consultas à CVM, BM&FBovespa ou outras 

entidades do mercado de capitais, como 
Anbima, Abrasca, entre outras.

 • Elaboração de respostas a ofícios 
encaminhados pela CVM, BM&FBovespa ou 
outras entidades do mercado de capitais 
(ex.: Anbima e Abrasca, entre outras).

 • Representação e defesa em processos 
administrativos e processos administrativos 
sancionadores junto à CVM, ao Banco 
Central do Brasil e ao Conselho de Recursos 
do Sistema Financeiro Nacional.

 • Processos e registros de ofertas públicas 
de aquisição de ações em geral (OPAs), 
inclusive ofertas públicas por alienação 
de controle, cancelamento de registro e 
ofertas voluntárias.

 • Assessoria a companhias em emissões 
privadas de valores mobiliários e 
assessoria a companhias e bancos de 
investimento em ofertas públicas de 
distribuição de valores mobiliários, nos 
mercados nacional e internacional.

RENATA 
OLIVEIRA
SÓCIA

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

GUSTAVO 
SECAF REBELLO  
SÓCIO

grebello@machadomeyer.com.br
+ 55 11 3150–7480

RAFAEL ARSIE 
CONTIN 
SÓCIO

rcontin@machadomeyer.com.br
+ 55 11 3150–7406

MAURO CESAR  
LESCHZINER
SÓCIO

mleschziner@machadomeyer.com.br 
+55 11 3150–7647

ELIE J.  
SHERIQUE
SOCIO

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

ALESSANDRA DE  
SOUZA PINTO
SÓCIA

asp@machadomeyer.com.br  
+55 11 3150–7093

ELIANA  
AMBRÓSIO CHIMENTI
SÓCIA

echimenti@machadomeyer.com.br 
+55 3150–7035

GLÁUCIA 
COELHO
SÓCIA

gmcoelho@machadomeyer.com.br 
+55 11 3150–7198

DÉCIO PIO BORGES 
DE CASTRO  
SÓCIO

dpioborges@machadomeyer.com.br
+55 21 3572–3105

CLARISSA 
FREITAS  
SÓCIA

cfigueiredo@machadomeyer.com.br
+ 55 11 3150–7094

DIANA 
HENNE 
SÓCIA

dhenne@machadomeyer.com.br
+ 55 11 3150–7481

https://www.machadomeyer.com.br/pt/advogados/adriana-pallis
https://www.machadomeyer.com.br/pt/advogados/alessandra-de-souza-pinto
https://www.machadomeyer.com.br/pt/advogados/clarissa-freitas
https://www.machadomeyer.com.br/pt/advogados/decio-pio-borges-de-castro
https://www.machadomeyer.com.br/pt/advogados/diana-henne
https://www.machadomeyer.com.br/pt/advogados/eliana-ambrosio-chimenti
https://www.machadomeyer.com.br/pt/advogados/elie-j-sherique
https://www.machadomeyer.com.br/pt/advogados/glaucia-coelho
https://www.machadomeyer.com.br/pt/advogados/gustavo-rugani
https://www.machadomeyer.com.br/pt/advogados/gustavo-secaf-rebello
https://www.machadomeyer.com.br/pt/advogados/mariana-meditsch
https://www.machadomeyer.com.br/pt/advogados/mauro-cesar-leschziner
https://www.machadomeyer.com.br/pt/advogados/rafael-arsie-contin
https://www.machadomeyer.com.br/pt/advogados/renata-oliveira
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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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