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NOSSA PROPOSTA

POSSUIMOS UM ESTILO PROFISSIONAL, OBJETIVO, PRÁTICO E PERSONALIZADO, SEMPRE
FOCADO NOS RESULTADOS DO CLIENTE, SENDO O CERNE DE NOSSO TRABALHO A
AGILIDADE, PRECISÃO E EFICIÊNCIA.

O ADVOGADO É UM PARCEIRO ESTRATÉGICO.

Somos profissionais com uma experiência invejável. Primamos, sempre, pela excelência em nosso
trabalho, com a consciência de que decisões estratégicas devem ser realizadas, uma vez que as
variáveis oriundas daquela decisão possam ter sido analisadas de forma célere. Adquirimos
experiência em departamentos jurídicos de grandes corporações brasileiras, tendo a consciência do
papel fundamental que o advogado pode desempenhar ao acompanhar as atividades cotidianas de
seus clientes, e o impacto positivo que seu aconselhamento pode gerar.

Nossos clientes são nossos principais parceiros. Sabemos da importância de um bom relacionamento o
qual zelamos pela manutenção. Experientes, dedicados e especializados em suas respectivas áreas
profissionais. Tais palavras resumem a nossa equipe.
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NOSSA MISSÃO

Prestar serviços advocatícios estratégicos, zelando sempre pela Justiça, responsabilidade social e
valores humanos, com atuação em todas as áreas do direito brasileiro, mas com objetivo específico de
nos tornar referência na assessoria legal ao mercado corporativo, atuando de forma ética, com
excelência profissional e compromisso na construção de um relacionamento vindouro com nossos
clientes.

NOSSOS VALORES

• Ética;
• Comprometimento com o Cliente;
• Pontualidade e Inovação;
• Ideal do resultado Prático;
• Valorização do Profissional;
• Transparência;
• Responsabilidade Social.

NOSSA ESTRUTURA

Uma de nossas preocupações é possibilitar à
nossa equipe, clientes e parceiros o acesso
irrestrito às informações, da forma mais eficaz e
facilitada. O escritório hoje está dotado dos mais
modernos recursos de tecnologia, cada
colaborador possui computador e perfil em
nuvem e todas as informações manipuladas
internamente trafegam eletronicamente pela
rede e sistema cloud, com segurança às
informações e dados, os quais podem ser
acessadas por nossos profissionais de qualquer
localidade externa, mas mantendo a
confidencialidade e sigilo das informações de
nossos clientes.
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ÁREAS DE ATUAÇÃO

SOCIETÁRIO, FUSÕES E AQUISIÇÕES E PRIVATE EQUITY

Amplo Know how no Direito Societário em geral. Assessoria a empresas brasileiras, estrangeiras e fundos de
investimento em participações (private equity). Expertise em auditorias legais (due dilligences). Estruturação de
proposta de investimento estratégico em empresas de diversos setores (memorandos, cartas de intenção, contratos
de associação). Ainda, tal estruturação pode compreender desde a fundos de investimentos em participação na
modalidade de fundo “patrimonial”, estrutura de holdings familiares, leveraged buyouts, hostile takeovers, entre
outros instrumentos, dependendo do projeto destinado por nosso cliente.

MERCADO DE CAPITAIS

Auxílio legal na estruturação e emissão de valores mobiliários (debêntures,
notas promissórias ou commercial papers), quotas de fundos de investimento,
ações e outros e títulos mobiliários (ex. cédulas bancárias), tanto por oferta
pública (ICVM 400) como oferta pública restrita (ICVM 476), ou ainda
emissão privada. Acompanhamento na estruturação de fundos de
investimento, como fundos multimercado (ICVM 555); fundos imobiliários
(ICVM 472); fundos de investimento em participações (ICVM 578).

DIREITO CONTRATUAL

Elaboração, revisão e negociação de contratos preliminares (memorandos de entendimentos, cartas de intenção e acordos
de confidencialidade e de não-concorrência), bem como das várias espécies de contratos, típicos e atípicos, previstos na
lei brasileira, incluindo contratos relativos à distribuição de produtos, representação comercial, industrialização por
encomenda, compra e venda de bens e estabelecimento comercial, operação e manutenção (O&M), e serviços
profissionais (inclusive consultoria); Assessoria na extinção das obrigações contratuais, abrangendo medidas extrajudiciais
que buscam o adimplemento, a resolução, o distrato e a resilição dos contratos. Especialização e aconselhamento em
contratos internacionais.
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Representação dos interesses dos clientes em todos os órgãos do Ministério Público (MPE, MPF e MPT) em
investigações relacionados a direito ambiental e urbanístico, direito do consumidor, direito trabalhista, direito
comercial, direito societário, questões relativas a mercado de capitais e direito bancário, direito concorrencial e
direito administrativo, além de outras matérias de interesse de nossos clientes. Atuação pré-contenciosa, visando à
prevenção de ações judiciais e à composição de interesses por meio de acordos e transações, de modo a garantir
que os interesses de nossos clientes sejam protegidos no caso de posterior discussão em juízo. Elaboração de
pareceres sobre direito coletivo, processual brasileiro e sobrea aplicação da legislação brasileira em procedimentos
dos órgãos do Ministério Público, em tramite no Brasil.

CONTENCIOSO DIREITO COLETIVO (INQUÉRITO E AÇÃO CIVIL PÚBLICA)

Acompanhamento, interpretação, proposição e ajuste de normas no
âmbito do Banco Central do Brasil, Comissão de Valores Mobiliários e
demais órgãos reguladores e autorreguladores. Avaliação e
apresentação de sugestões para a adequação normativa e
regulatória de novos produtos. Acompanhamento e análise de políticas
públicas propostas pelo Poder Executivo. Acompanhamento, discussões
e identificação de impactos advindos de alterações regulatórias e
criação de novos produtos no âmbito do Sistema Financeiro.
Elaboração, implantação e acompanhamento de projetos de
autorregulação e controles internos.

REGULAÇÃO E AUTORREGULAÇÃO
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Reestruturação de negócios e societária por meio de adaptações contratuais que objetivam atingir modelos ideais
para reduzir a carga tributária e proporcionar a melhoria dos resultados econômico-financeiros das empresas
mediante a redução de custos e/ou a revitalização de receitas. Acompanhamento contínuo das operações do cliente
e da legislação tributária no intuito de evitar que as modificações constantes das regras surpreendam de forma
negativa os departamentos tributários internos das empresas, mantendo sempre uma abordagem simples para
questões complexas que envolvem a atividade operacional da empresa. Realização de revisões fiscais com a
finalidade de identificar e maximizar o aproveitamento de créditos tributários, entre outras atividades como: (i)
Análise de contingências e identificação de oportunidades fiscais; (ii) Análise de impacto fiscal em operações no
mercado financeiro e de capitais; (iii) Memorandos referentes à aplicação de normas tributárias; (iv) Assessoramento
em operações de reorganização de grupos empresariais

TRIBUTÁRIO ESTRATÉGICO
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DIREITO BANCÁRIO E ADMINISTRATIVO

Possuímos ampla experiência na estruturação de operações financeiras,
intermediando a emissão de títulos e fornecendo assessoria aos diversos
produtos bancários, tais como (a) operações de securitização de créditos,
CRIs, CRAs e Letras Financeiras bem como emissão de Cédulas de Credito
estruturadas. (b) Assuntos regulatórios envolvendo o Banco Central,
contratos de financiamento de importações e exportações, operações
financeiras estruturadas nacionais e internacionais; (c) Operações de
financiamento de projetos de infraestrutura (Project Finance). (d)
Constituição de instituições financeiras e processo administrativo perante
órgãos regulatórios. (e) Estruturação de garantias: fianças, avais, cessão
fiduciária, alienação fiduciária, hipotecas, penhor mercantil e industrial,
entre outras.

GOVERNANÇA CORPORATIVA

Governança Corporativa nada mais é do que práticas de administração (diretrizes) que visam assegurar uma
correta administração da empresa, blindando-a de ingerências externas, orientando nas diretrizes de (a)
Transparência; (b) Equidade; (c) Prestação de Contas; (d) Responsabilidade Corporativa. Assim, aconselhamos e
auxiliamos na implementação de técnicas de governança corporativa em pequenas e médias empresas, tais quais,
controle das informações societárias, parametrização para contratação de fornecedores e prestadores de serviço
(uniformização contratual), dentre outras mediadas estudadas dependendo da necessidade do cliente. Ainda
lidamos com questões relacionadas a remuneração de administradores, fornecendo aos membros da administração
da empresa aconselhamento estratégico em estruturação de pacotes de retenção e transferência de executivos
(Golden Parachute, Phantom Sotck Options).

REESTRUTURAÇÃO DE DÍVIDAS

Nossa atuação engloba o mapeamento das dividas financeiras junto às instituições financeiras, assessorando tais
empresas nas melhores praticas e estratégias na reestruturação daquele passivo, incluindo mas não se limitando às
seguintes providências: (a) Intermediação das negociações entre devedores e credores na fase extrajudicial; (b)
Elaboração de plano estratégico para empresas em dificuldades financeiras, tais como estrutura da reestruturação
de dívida, recuperação extrajudicial, venda de ativos e novas garantias; (c) Elaboração de instrumentos de confissão
de divida, standstills, aditamentos bem como todos os demais instrumentos que viabilize a operação bancária
estruturada; (d) Pareceres sobre sucessão, novação, forma de alienação de ativos, aplicação do direito estrangeiro,
créditos sujeitos e excluídos dos efeitos da recuperação judicial, efeitos internacionais de processos de insolvência,
entre outros.
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Assessoria para planejamentos que visem viabilizar a sucessão patrimonial de modo seguro, com a devida
orientação em disputas, divisões e partilhas, acompanhando e promovendo inventários, arrolamentos, redações de
testamentos, constituições de holdings e celebrações de acordos de acionistas. Consultoria para adoção, por grupos
empresariais de controle familiar, de práticas de governança corporativa e de gestão, que, de um lado, contribuam
para a estabilidade societária nos seus respectivos processos de sucessão, na perpetuidade do patrimônio e na
transferência entre gerações, e, de outro lado, tornem o grupo atraente para admissão de investimento, realização
de joint ventures ou outras operações. Atuação na mediação e resolução de conflitos, em divórcios, questões de
alimentos, elaboração de pactos antenupciais e de convivência, adoções, interdições e tutelas, entre outros
procedimentos, que visam dar segurança jurídica aos interesses individuais e familiares.

GESTÃO PATRIMONIAL

Representação dos interesses dos clientes em todos os tribunais e juízos
arbitrais em litígios relacionados a direito civil, direito comercial,
direito societário, questões relativas a mercado de capitais e direito
bancário, direito do consumidor, família e sucessões, direito
concorrencial e direito administrativo, além de outras matérias de
interesse de nossos clientes. Atuação pré-contenciosa, visando à
prevenção de ações judiciais e à composição de interesses por meio
de acordos e transações, de modo a garantir que os interesses de
nossos clientes sejam protegidos no caso de posterior discussão em
juízo. Elaboração de pareceres sobre direito processual brasileiro e
sobre a aplicação da legislação brasileira em procedimentos judiciais
e arbitrais, em tramite no Brasil.

CONTENCIOSO CIVIL

Implantação e suporte na formação e estruturação jurídica de empreendimentos das mais diferentes naturezas, tais
como incorporações imobiliárias, loteamentos, parcelamentos, shoppings centers, hotéis, flat services, condomínios
(residenciais, comerciais, industriais, hospitalares) e clubes. Elaboração de todo o instrumental jurídico que envolve as
operações de compra, venda, promessa de compra e de venda, permuta, dação em pagamento, constituição de
garantias, construção, empreitada, locação (inclusive built to suit), arrendamento, parceria, assim como transferências
de imóveis decorrentes de atos societários

DIREITO IMOBILIÁRIO
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PROPRIEDADE INTELECTUAL

Mercados cativantes como o Brasil atraem investidores e pirataria.
Proteger os seus bens intelectuais é vital, mas pode ser complexo. Marcas
devem ser devidamente registradas em cada jurisdição e formas de
abordagem podem diferir. Proteção é concedida ao primeiro a registrar e
não por mérito. A proteção às marcas no Brasil é prevista na Constituição
Federal e pela Lei de Propriedade Industrial, n.º 9.279/96, que atualizou
os dispositivos referentes à matéria. O direto marcário também encontra
respaldo em acordos internacionais, como a Convenção da União de Paris
e o TRIPS, ambos vigentes no Brasil.

CONTROLES INTERNOS (COMPLIANCE)

Introdução e implementação de técnicas de controles internos (compliance) à pequenas e médias empresas tem por
objetivo que estas empresas tenham maior segurança e serenidade legal na prática de suas operações comerciais
cotidianas. A atuação da área envolve as seguintes matérias jurídicas: (a) Implementação de Políticas Anticorrupção;
(b) Atendimento às legislações nacionais e internacionais; (c) Treinamentos; (d) Práticas Preventivas de Lavagem de
Dinheiro; (e) KYC, KYP, KYE; (f) Elaboração/revisão do Código de Ética e Conduta, políticas de prevenção,
detecção, combate a fraudes e violações legais; (g) Third Party Due Diligence; (g) Auditoria de Contratos; (h)
Auditorias de compliance nas operações de reestruturações societárias e M&As. Auxilio na implementação das
regulações da Lei Geral de Proteção de Dados (“LGPD”)

TERCEIRO SETOR

Constituição de associações e fundações privadas e assessoria no gerenciamento; Elaboração de contratos, termos
de parceria e de cooperação com instituições privadas e internacionais; Implementação e estruturação de
mecanismos de governança corporativa; Assessoria sobre regime tributário e desenvolvimento de atividades-meio
que gerem receitas; Planejamento e orientação sobre aproveitamento dos benefícios fiscais; Representação perante
os órgãos governamentais responsáveis pela implementação desses benefícios; Orientação e planejamento para
melhor aproveitamento dos incentivos fiscais. Orientação na obtenção de qualificações conferidas pelo poder
público; Elaboração e negociação de contratos e parcerias com o poder público; Representação perante processos
de prestação de contas perante os Tribunais de Contas das diferentes esferas. Planejamento do investimento social
privado (assessoria na constituição de associações e fundações empresariais para o investimento social privado,
estruturação da governança e adequação do regime tributário aplicável);
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• Indústria Financeira;
• Bancos Comerciais, Bancos de Investimento e Bancos Múltiplos;
• Corretoras e Distribuidoras de Valores Mobiliários;
• Administradores de Carteiras de Valores Mobiliários 
• Gestores e Administradores Fiduciários;
• Fundos de Investimentos;
• Agentes Autônomos de Investimento;
• Family Offices;
• Sociedades Estrangeiras e Investimento Estrangeiro;
• Sociedades por Ações de Capital Fechado;
• Sociedades por Ações de Capital Aberto;
• Sociedades Limitadas;
• Gestão Empresarial;
• Administração de Holdings Familiares;
• Proteção Patrimonial;
• Incorporadoras e empresas especializadas em desenvolvimento imobiliário;
• Startups;
• Fundações e Associações sem fins lucrativos;
• Resolução de conflitos cíveis pessoas físicas e pessoas jurídicas;
• Incorporação imobiliária;
• Construção civil;
• Comércio exterior;
• Marketplace e E-commerce;
• Confecção;
• Distribuição e Licenciamento de Produtos;
• Assessoria em modelos de negócios disruptivos;

SETORES DE ATUAÇÃO



PRINCIPAIS PARCEIROS

CeDB | Centro de Estudo de Direito Bancário
www.cedb.info

Centro de estudos especializado com o objetivo de provocar a discussão 
de temas relacionados ao direito e afetos ao Mercado Financeiro e de 
Capitais, promovendo estudos e manifestando-se sobre questões jurídicas 
e assuntos relativos ao Direito Bancário.

Bull&Bear Partners
www.bullber.com.br

Consultoria especializada em facilitar a concretização dos objetivos de 
empresários, dando suporte na estruturação de empreendimentos, 
proporcionando acesso a rede de parceiros, visualizando o crescimento de 
suas ideias com o consequente crescimento orgânico do projeto, e com a 
possibilidade de acesso à alternativas de financiamento e/ou investimento.

13
www.mzlaw.com.br
contato@mzlaw.com.br
https://www.facebook.com/magalhaeslaw/
@mzlaw  

http://www.cedb.info/
http://www.bullber.com.br/
http://www.mzlaw.com.br/
mailto:contato@magalhaeslaw.com.br
https://www.facebook.com/mzlaw/
mailto:contato@mzalaw.com.br
https://www.facebook.com/magalhaeslaw/
http://www.mzlaw.com.br/
https://www.linkedin.com/company/10228870/admin/


14



15



16

Magalhães & Zettel | Advogados
São Paulo - SP
Rua Pedroso Alvarenga, 1284, 2º andar
Itaim Bibi | São Paulo - SP 
CEP: 01310-200
www.mzlaw.com.br
contato@mzlaw.com.br
Tel.: +55 11 3079-2500

Magalhães & Zettel | Advogados
Belo Horizonte - MG
Avenida Raja Gabaglia, 2000, Torre 2
Estoril| Belo Horizonte - MG 
CEP: 30494-170
Tel.: +55 31 3190-0003

Magalhães & Zettel | Advogados
Miami – Floria (USA)
1111 SW, 1st Avenue, Room 1914
Miami | Florida (EUA)
CEP: FL 33130
Tel.: +1 (305) 832-9616
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NOSSA EQUIPE

A excelência técnica e a formação orientada a negócios são as principais
características de nosso grupo de profissionais. Formados nas principais universidades
do país e com cursos de aperfeiçoamento no exterior, nossos advogados têm como
foco a eficiência do serviço jurídico para produção de resultados e oportunidades
consistentes para clientes e suas organizações.

Ainda, nosso escritório é baseado no conceito de partnership, no qual os sócios e
associados compartilham valores, trabalho e resultados. Recrutamos nossos advogados
nas faculdades de direito de maior prestígio no Brasil e no exterior. Excelência
acadêmica, entusiasmo e um mindset global são pré-requisitos para quem deseja fazer
parte da nossa equipe.

Nossos advogados são preparados para representar os interesses de nossos clientes
com dedicação máxima e atenção aos detalhes, sempre conscientes da importância
estratégica da disputa ou negócio envolvido. Nossa atuação caracteriza-se pelo
esforço colaborativo e multidisciplinar de todo um grupo de advogados.

Cuidamos de todos os assuntos de nossos clientes – independente da magnitude –
como sendo os mais importantes de suas vidas ou empresas. Essa cultura é a base do
nosso sucesso.
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Formação Acadêmica:

Bacharel em Direito pela Faculdade de Direito da Universidade Presbiteriana
Mackenzie, Cidade de São Paulo, SP, conclusão em 2007;
Pós Graduado em Contratos Empresariais pela Escola de Direito da Fundação
Getúlio Vargas (EDESP / FGV), Cidade de São Paulo, SP, conclusão em 2010;
Pós Graduado em Administração de Empresas pela Escola de Administração de
Empresas da Fundação Getúlio Vargas, MBA Executivo (EAESP / FGV), Cidade de
São Paulo, SP, conclusão em 2015;

Especializações e Associações:

Curso de Direito Internacional Privado ministrado pela Hague Academy da Corte
Internacional de Justiça, Organização das Nações Unidas (ICJ/ONU); Cidade de
Haia / Holanda, conclusão em 2007;
Curso de Direito Aplicado à Defesa da Concorrência ministrado pelo Conselho
Administrativo de Defesa Econômica (CADE) e o Banco Mundial, Brasília, DF,
conclusão em 2010;
Especialista em fusões e aquisições (M&A) pelo Instituto Internacional de Ciências
Sociais / Escola de Direito (IICS), Cidade de São Paulo, SP, conclusão em 2012;

Outras Atividades:

Membro do Instituto Brasileiro de Governança Corporativa (IBGC);
Membro do Instituto Brasileiro de Direito Empresarial (IBRADEMP);
Membro de Comitês de Investimento de Fundos de Investimento;
Administrador de Sociedade para Investimento em Venture Capital;

Idiomas: Português e Inglês.

Thomas Gibello Gatti Magalhães

Sócio Fundador

thomas.magalhaes@mzlaw.com.br

Áreas de Atuação:

• Direito Empresarial; 
• Direito Civil; 
• Direito Societário; 
• Direito Contratual; 
• Direito Administrativo;
• Direito Bancário;
• Regulatório;
• Autorregulatório;
• Direito Eletrônico;
• Fusões e Aquisições;
• Mercado Financeiro;
• Mercado de Capitais; 
• Private Equity;
• Venture Capital;
• Family Offices;
• Startups; 
• Governança Corporativa;
• Gestão Patrimonial;
• Estruturação Financeira;
• Investimento Estrangeiro;
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Fabiano Campos Zettel

Sócio Fundador

fabiano.zettel@mzlaw.com.br

Formação Acadêmica:

Bacharel em Direito pela Faculdade de Direito Milton Campos, Cidade de Belo
Horizonte, MG, conclusão em 2000;
Mestre em Direito Empresarial pela Universidade Federal de Minas
Gerais, Cidade de Belo Horizonte, MG, (2004);

Outras Atividades:

Professor dos cursos de graduação em Direito da Faculdade de Direito da
Fundação Universidade de Itaúna;

Idiomas: Português e Inglês.

Áreas de Atuação:

• Direito Empresarial; 
• Direito Civil; 
• Direito Societário; 
• Direito Contratual; 
• Direito Administrativo;
• Direito Imobiliário;
• Fusões e Aquisições;
• Contencioso Cívil;
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David Dulman

Sócio

david.dulman@mzlaw.com.br

Formação Acadêmica:

Bacharel em Direito pela Faculdades Metropolitanas Unidas (FMU/SP), Cidade de
São Paulo, SP, conclusão em 2008;
Extensão em Direito Empresarial pela Universidade da Califórnia em Los Angeles,
com conclusão em 2007.

Especializações e Associações:;

Extensão em Língua e Literatura Inglesa pela Oakton Community College, com
conclusão em 2006.
Suporte completo (estruturação jurídica, financeira, alfandegária e regulatória)
para negócios com foco nas atividades de aviação comercial, executiva e/ou
privada

Outras Atividades:

Membro da Ordem dos Advogados do Brasil – OAB/SP
Membro da Associação dos Advogados de São Paulo

Idiomas: Português e Inglês.

Áreas de Atuação:

• Direito Aeronáutico;
• Direito  Empresarial;
• Direito Societário;
• Direito Contratual;
• Contratos Internacionais;
• Comércio Exterior.

mailto:david.dulman@mzlaw.com.br


Raphael Sznajder

Sócio

raphael.sznajder@mzlaw.com.br

Formação Acadêmica:

Bacharel em Direito pela Universidade Presbiteriana Mackenzie, Cidade de São
Paulo, SP, conclusão em 2007;
Pós-graduado Especialista Lato Sensu em Direito Processual Cível pela Pontifícia
Universidade Católica de São Paulo (PUC/SP) (2009).

Outras Atividades:
Membro da Academia de Direito Processual Civil.
Membro da Associação dos Advogados de São Paulo
Membro da Ordem dos Advogados do Brasil

Idiomas: Português, Inglês e Francês. 

Áreas de Atuação:

• Direito Processual Cível;
• Direito Empresarial;
• Direito Civil;
• Direito Bancário;
• Arbitragem e Mediação.

mailto:raphael.sznajder@mzlaw.com.br


Formação Acadêmica:

Bacharel em Direito pela Universidade Federal de Minas Gerais (UFMG),
conclusão em 2011;
Pós-Graduado em Direito Ambiental e Direito Urbanístico pela PUC-Minas,
conclusão em 2020;
Pós-Graduando em Direito Digital pela Universidade Estadual do Rio de Janeiro
(UERJ).

Especializações e Associações:

Curso de Extensão em Privacidade e Proteção de Dados, ministrado pelo Data
Privacy Brasil, conclusão em julho de 2020; Curso de Adequação à LGPD,
ministrado pelo Data Privacy Brasil, conclusão em outubro de 2020; Curso “LGPD
nas Cortes”, ministrado pelo Data Privacy Brasil, conclusão em novembro de 2020;
Curso “LGPD na prática: aplicação e adequação”, ministrado pelo Instituto de
Sociedade e Tecnologia, conclusão em dezembro de 2020; Curso “Expert em
Execuções”, ministrado pelo Juiz de Direito Dr. José de Andrade Neto, conclusão
em dezembro de 2020; Cursos “Crime contra as Relações de Consumo”, “Oferta e
Publicidade”, “Práticas Abusivas”, “Vício do Produto e do Serviço” e
“Consumidor.gov.br para Empresas”, ministrados Escola Nacional de Defesa do
Consumidor (ENDC) da Secretaria Nacional do Consumidor do Ministério da Justiça
(SENACON/MJ), em março de 2021; e Curso Geral De Propriedade Intelectual-
75h, emitido pelo Instituto Nacional da Propriedade Industrial (INPI) e pela
Organização Mundial da Propriedade Intelectual (OMPI) em abril de 2021.

Outras Atividades: 

Membro do Instituto Brasileiro de Direito Empresarial (IBRADEMP) e do Instituto de 
Formação de Líderes (IFL-BH).

Idiomas: Português e Inglês. 

Thiago Oliveira Campos
Sócio

Áreas de Atuação:

• Direito Empresarial; 
• Direito Civil; 
• Direito Societário; 
• Compliance;
• Proteção de Dados;
• Direito Ambiental
• Direito Urbanístico;
• Direito Imobiliário.
• Direito Contratual; 
• Direito Eletrônico;
• Startups; 
• Contencioso Civil;

thiago.campos@mzlaw.com.br

mailto:thiago.campos@mzlaw.com.br


Formação Acadêmica:

Bacharela em Direito pela Faculdade de Direito de Sorocaba (FADI-Sorocaba), 
conclusão em 2018;

Outras Atividades:

Formada em 2007 pela Universidade Anhanguera em Gestão Bancária atua a 
mais de 10 anos no mercado financeiro focando sempre em contratos de mercado 
e capitais e operações bancárias, bem como sua devida documentação e 
respectivas legislações.

Idiomas: Português, Inglês e Espanhol.

Silvia Buganza Gomes da Silva
Advogada Plena

Áreas de Atuação:

• Direito Corporativo;
• Direito Contratual;
• Direito Bancário;
• Regulação;
• Autorregulação
• Mercado Financeiro;
• Mercado de Capitais;
• Investimento 
Estrangeiro;
• Direito Imobiliário;
• Operações Imobiliárias.

silvia.buganza@mzlaw.com

mailto:silvia.buganza@mzlaw.com


Formação Acadêmica:

Bacharel em Direito pela Pontifícia Universidade Católica de São Paulo, conclusão
em 2010;
Bacharel em Administração pela Fundação Getúlio Vargas, conclusão em 2014;

Especialização:

Consultivo e Contencioso Cível aplicados ao mercado de distribuição de
combustíveis e ao mercado imobiliário;
Atuação nas esferas administrativas em face de diversos órgãos Públicos que
regulamentam a atividade de clientes chaves, como, por exemplo, INMETRO,
IPEM, INFRAERO, PROCON.

Outras Atividades:
Diretora jurídica do Grupo Arinella.
Autora dos seguintes artigos jurídicos: responsabilidade por obra, durante o
período de pandemia; não é permitido a venda de combustíveis de outras
distribuidoras em postos bandeirados;

Idiomas: Português, Inglês e Espanhol.

Áreas de Atuação:

• Direito Civil;
• Contencioso Cível;
• Direito do Consumidor;
• Direito Empresarial  
• Filosofia do Direito; 
• Metodologia Jurídica.

beatriz.sznajder@mzlaw.com.br

Beatriz Arinella Sznajder
Advogada

mailto:beatriz.sznajder@mzlaw.com.br


Formação Acadêmica:

Bacharel em Direito pela Faculdade de Administração de Santa Cruz do Rio
Pardo, conclusão em 2017;
Pós Graduando em Direito Contratual, Execução Contratual e Responsabilidade
Civil (ESA/OAB), Cidade de São Paulo, SP, conclusão em 2022;

Especializações e Associações:

Simpósio Brasileiro de Processo Civil - ABDConst; O Direito Fundamentas à não
Autoincriminação - OAB-SP; O bom, o mau e o feio, com o Economista-chefe da
Gradual Investimentos, André Perfeito; Processo e Direito Penal pelo Centro de
Estudo Renato Saraiva; Marketing Pessoal e Rotinas Administrativas - Visual Mídia,
Formação Profissional; Curso de patentes e bases legais - FGV
Conhecimentos em pacote Office e Internet, PJe, E-SAJ e Themis e demais sistemas
jurídicos

Idiomas: Português e Inglês.

André Dágola Brostoline
Advogado 

Áreas de Atuação:

• Direito Societário;
• Direito Contratual;
• Direito Bancário;
• Direito Civil;
• Direito Administrativo;
• Regulação;
• Autorregulação
• Mercado Financeiro;
• Mercado de Capitais;
• Direito Imobiliário;
• Operações Imobiliárias.

andre.brostoline@mzlaw.com

mailto:andre.brostoline@mzlaw.com


Formação Acadêmica:

Graduando na Universidade Paulista – UNIP - Conclusão Dezembro de 2019;

Especializações e Associações:

Participação nos II, III e IV Encontros Anuais AASP; Preposto na Justiça do Trabalho
– Jurisway; Desconsideração da Personalidade Jurídica - Escola Paulista de
Direito;

Idiomas: Português e Inglês.

Arthur Tavares Balzano
Assistente Jurídico

Áreas de Atuação:

• Contencioso Civil;
• Direito Corporativo;
• Direito Contratual;
• Direito Bancário;
• Regulação;
• Autorregulação
• Mercado Financeiro;
• Mercado de Capitais;
• Órgãos Públicos;
• Direito Imobiliário;
• Operações Imobiliárias.

arthur.balzano@mzlaw.com

mailto:Arthur.balzano@mzlaw.com


Formação Acadêmica:

Bacharela em Direito pela Faculdades Metropolitanas Unidas (FMU/SP),
conclusão em 2020.

Idiomas: Português, Inglês e Espanhol.

Áreas de Atuação:

• Direito Societário;
• Direito Contratual;
• Direito Bancário;
• Regulação;
• Autorregulação
• Mercado Financeiro;
• Mercado de Capitais;
• Investimento Estrangeiro;
• Direito Imobiliário;
• Operações Imobiliárias.

larissa.lopes@mzlaw.com.br

Larissa Fernanda Rombaldi Lopes
Assistente Jurídico

mailto:larissa.lopes@mzlaw.com.br


Formação Acadêmica:

Bacharelanda em Direito pela Pontifícia Universidade Católica de São Paulo, com
previsão de conclusão em 2023.

Idiomas: Português, Inglês e Espanhol.

Mariana Afferri Bonuccelli
Estagiária

Áreas de Atuação:

• Direito Civil; 
• Direito Contratual; 
• Direito do Consumidor; 
• Direito Empresarial;  
• Contencioso Cível; 
• Direito Constitucional.

mariana.bonuccelli@mzlaw.com.br

mailto:mariana.bonuccelli@mzlaw.com.br


Formação Acadêmica:

Graduando em Direito na Pontifícia Universidade Católica de São Paulo (2019 –
2023)

Outras Atividades: Monitoria em Hermenêutica na faculdade.

Idiomas: Português, Inglês e Espanhol.

Áreas de Atuação:

• Direito Civil; 
• Filosofia do Direito; 
• Metodologia e Lógica 
Jurídica

pedro.casadei@mzlaw.com.br

Pedro Moerbeck Casadei
Estagiário

mailto:pedro.casadei@mzlaw.com.br
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Formação Acadêmica:

Bacharel em Direito pelas Faculdades Metropolitanas Unidas, Cidade de São 
Paulo, SP, conclusão em 2004;
Pós Graduada em Processo Civil pela Pontifícia Universidade Católica 
(PUC/COGEAE), Cidade de São Paulo, SP, conclusão em 2009;
Mestre em Direito Político e Econômico pela Universidade Presbiteriana Mackenzie, 
Cidade de São Paulo, SP, conclusão em 2013;

Outras Atividades:

Autora dos Livros (i) Os novos juízos de admissibilidade para acesso aos Tribunais 
Superiores; e, (ii) Regularização fundiária de interesse social: uma forma de 
garantir o direito constitucional social à moradia.

Idiomas: Português, Inglês.

Roberta Dib Chohfi
Consultora

Áreas de Atuação:

• Direito Empresarial;
• Direito Civil; 
• Direito Societário; 
• Direito Contratual; 
• Direito Imobiliário;
• Direito do Consumidor;
• Direito de Família;
• Direito Constitucional;
• Direitos Sociais;
• Operações imobiliárias;
• Responsabilidade Civil.

roberta.chohfi@mzlaw.com

mailto:roberta.chohfi@magalhaeslaw.com


Formação Acadêmica:

Bacharela em Direito pela Universidade Federal do Rio de Janeiro (UFRJ), Cidade
do Rio de Janeiro, RJ, conclusão em 2014; Bacharela em Relações internacionais
pela Pontifícia Universidade Católica do Rio de Janeiro (PUC-Rio), Cidade do Rio
de Janeiro, RJ, conclusão em 2008;

Especializações e Associações:

Curso de Verão de Direito Internacional Público pela Academia da Haia de Direito
Internacional (Hague Academy), Cidade da Haia, Holanda, conclusão em 2011;
Curso de Direito Societário Aplicado: Atos e Contratos, pela FGVLAW, conclusão
em 2016;

Outras Atividades:

Professora dos cursos de graduação e pós-graduação lato sensu em Direito da
Faculdade de Direito da Universidade Presbiteriana Mackenzie; Professora
convidada do curso de pós-graduação lato sensu em Direito da Pontifica
Universidade Católica de São Paulo (PUC/SP); Autora dos Livros (i) Contratos
Internacionais - Teoria e Prática; (ii) IOF - Teoria, Prática e Intervenção Estatal, e
outros.

Idiomas: Português, Inglês e Espanhol.

Thaís Cíntia Cárnio
Consultora

thais.carnio@mzaw.com.br

Áreas de Atuação:

• Direito Empresarial; 
• Direito Civil;
• Direito Societário;
• Direito Contratual;
• Direito Administrativo;
• Direito Bancário;
• Mercado Financeiro;
• Mercado de Capitais;
• Direito Cambial;
• Comércio Internacional;

mailto:thais.carnio@mzaw.com.br


Formação Acadêmica:

Bacharel em Direito pela Faculdade de Direito da Universidade Presbiteriana
Mackenzie (UPM), Cidade de São Paulo, SP, conclusão em 2013; Mestre em Direito
Político e Econômico UPM, Cidade de São Paulo, SP, conclusão em 2015;
Doutorando em Direito Político e Econômico pela UPM, Cidade de São Paulo, SP,
com período de pesquisa na University of Miami, Estados Unidos, conclusão em
2018;

Curso de Especialização em Direito Empresarial e Tributário pela UPM, Cidade de
São Paulo, SP, conclusão em 2013;

Outras Atividades:

Professor convidado dos cursos de pós-graduação lato sensu de Direito Civil e
Societário da Universidade Presbiteriana Mackenzie; Autor do livro Direito,
Mercado Financeiro e Sustentabilidade; Palestrante em eventos no Brasil, Portugal,
Espanha e Estados Unidos.

Idiomas: Português, Inglês, Espanhol e Italiano.

Fernando Bertoncello
Consultor

Áreas de Atuação:

• Direito Norte 
Americano;
• Direito Bancário;
• Direito Civil;
• Direito Empresarial;
• Direito Internacional;
• Mercado Financeiro.
• Mercado de Capitais;

fernando.bertoncello@mzlaw.com.br

mailto:fernando.bertoncello@magalhaeslaw.com.br


Formação Acadêmica:

Bacharel em Administração de Empresas pela Universidade Metodista de São
Paulo, conclusão em 2018;
Pós Graduada em Gestão financeira Escola de Direito da Fundação Getúlio
Vargas (FGV), Cidade de São Paulo, SP, conclusão em 2020;

Especializações:

Atualização em Microsoft Excel pela Udemy em 2021; Power BI completo pela
Udemy em 2021; Pratica do 5S nas atividades das empresas pela TOTVS (
TOYOTA) em 2014; Secretariado pelo SENAI- SP em 2014.

Idiomas: Português e Inglês.

Áreas de Atuação:

• Administração;
• Financeira;
• Bancário;
• Contratual;
• Contabilidade;
• Empresarial;
• Facilities;
• Gestão Patrimonial;
• Marketing
• Secretariado Executivo.

bruna.macedo@mzlaw.com.br

Bruna Macedo
Administrativo

mailto:bruna.macedo@mzlaw.com.br


Formação Acadêmica: 2º Grau Completo

Especializações: Curso Prevenção contra crimes de “lavagem” ou ocultação de
bens, direitos e valores – Lei no. 9613 de 03/03/1998 em 2018; Curso
Negociação Empresarial com Alexandre Lacava em 2016; Curso gerenciamento
de tempo, Curso Profissional de Secretariado e sua atuação Gerencial no SENAC-
SP em 2011;

Outras Atividades: Voluntariado no Lar Bom Samaritano, São Lourenço MG,
Voluntariado na Igreja Comunidade Evangelho Pleno SP.

Idiomas: Português e Inglês Técnico.

Viviane Aparecida Jardim
Administrativo

viviane.jardim@mzlaw.com.br

Áreas de Atuação:

• Administração;
• Bancário;
• Contabilidade; 
• Empresarial; 
• Eventos;
• Secretariado Executivo.

mailto:viviane.jardim@mzlaw.com.br
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