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Em ritmo de expansão contínua, as promoções fortalecem as áreas de Contencioso, Empresarial, Imobiliário,
Infraestrutura e Tributário do escritório
O Machado Meyer Advogados anuncia a nomeação de nove novos sócios. As promoções, que são efetivas a
partir de janeiro de 2022, contemplam: Fernanda Cury Messias, Guilherme Azevedo, Mariana Meditsch, Paulo
Henrique Carvalho Pinto, Marcos Costa, Bruno Eduardo Pereira Costa, Paulo T. C. Machado, Fernando
Munhoz e Virgínia Pillekamp.
“O Machado Meyer tem o compromisso de criar oportunidades internas para os profissionais que já fazem parte
da nossa equipe. Estas nomeações refletem a importância contínua de valorizar os nossos profissionais, somadas
ao bom desempenho do escritório ao longo do ano. Nosso intuito permanece sendo o de oferecer as melhores
soluções jurídicas, com um time capacitado e de excelência, atuando de forma assertiva às necessidades de
nossos clientes”, afirma Tito Andrade, sócio-administrador do Machado Meyer Advogados.
A partir de agora, a área Empresarial conta com novos sócios em seu quadro.Fernanda Cury Messias é
especialista em operações bancárias, de dívida no mercado de capitais, project finance, operações sindicalizadas
e reestruturação de dívidas. Guilherme Azevedo é especialista em estruturação de ofertas públicas de valores
mobiliários de dívida e equity e financiamentos estruturados. Mariana Meditsch desempenha um trabalho de
assessoria na estruturação de operações de M&A, negociação e elaboração de contratos de compra e venda,
acordos de investimento, acordos de acionistas, realização de auditorias, reestruturações societárias e assessoria
a estrangeiros que iniciarão as atividades no país. E Paulo Henrique Carvalho Pinto, advogado especialista em
estruturação de operações societárias e de fusões e aquisições, incluindo compra e venda de participações
societárias e ativos, cisões, incorporações, transformações, fusões e condução de auditoria legal. Atua ainda em
direito societário, planejamentos sucessórios e na assessoria a clientes estrangeiros em investimento e registro no
país.
A área de Contencioso também conta com Marcos Costa no time dos sócios. O advogado, que é especialista em
processo civil, direito do consumidor, aeronáutico, civil, arbitragem e contencioso societário, atua em demandas
judiciais, ações de grande repercussão econômica ou empresarial, arbitragens, diagnóstico de questões jurídicas,
controle preventivo de ingresso de ações judiciais, auditorias, análise de contingências e opiniões legais.
Bruno Eduardo Pereira Costa, especialista em direito imobiliário e negócios imobiliários. Atua em agronegócio e
contratos agrários, além de possuir experiência com transações imobiliárias em geral, estruturação de
incorporações imobiliárias e loteamentos. Participa dos processos de auditoria imobiliária e no dimensionamento
de riscos em operações envolvendo a aquisição e oneração de imóveis urbanos e rurais. É atuante também em
projetos de gestão de crise, passa a atuar como sócio na área Imobiliária.
Na área de Infraestrutura, o nomeado é Paulo T. C. Machado, cuja especialidade é a estruturação de projetos,
operações de financiamento e regulação do setor de energia elétrica. Seu trabalho envolve todas as etapas do
desenvolvimento, implantação e operação de projetos de infraestrutura, em especial a negociação de contratos
de construção (EPC), fornecimento e operação de ativos do setor de energia, e a estruturação de operações de
financiamento.
Por fim, passam a integrar o time de sócios da área TributáriaFernando Munhoz, especialista em contencioso
administrativo e judicial tributário, com ampla experiência na condução e gestão de processos estratégicos de
empresas nacionais e estrangeiras, com experiência nos setores da indústria de bebidas, alimentos, farmacêutico,
telecomunicações, mineração e comércio varejista; e Virginia Pillekamp advogada especialista em tributos
indiretos, regulamentação aduaneira e que atua em diversos assuntos tributários, como implementação de
empreendimento no Brasil, reestruturações societárias ou de modelo de negócios, obtenção de regimes
especiais, contencioso administrativo e elaboração de consultas formais às autoridades fiscais, assessorando
indústrias, sociedades comerciais e prestadores de serviços brasileiros e estrangeiros..
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Fundado em 1972, o Machado Meyer Advogados é um dos mais respeitados escritórios de advocacia do Brasil.
Oferece assistência legal a clientes nacionais e internacionais, incluindo grandes corporações dos mais variados
setores de atividade, instituições financeiras e entidades governamentais. O escritório está presente em São
Paulo, Rio de Janeiro, Brasília, Belo Horizonte e Nova York. www.machadomeyer.com.br
Acesse o portal Inteligência Jurídica, a visão do Machado Meyer sobre os assuntos que impactam os negócios.
Percepções, análises e informações de nossos advogados sobre os temas jurídicos do momento.
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