
 
 

 

 

 
Áreas de Atuação 
M&A/Societário 
 

Experiência 
Fernando é o sócio responsável pelas áreas societária, M&A e Contratos e 
Negociações Complexas. Participou de operações de alta complexidade, por vezes 
envolvendo ativos estressados financeiramente ou em negociações com múltiplos 
interesses, envolvendo diversos núcleos de poder ou em empresas familiares. Nos 
últimos anos, representou clientes na aquisição e venda de importantes empresas 
em diversos setores, notadamente no setor de tecnologia, serviços financeiros, 
varejo e energia. Assessora clientes estrangeiros em operações “green field”, joint 
ventures, Project finance e operações de compra e venda de empresas no Brasil e 
exterior. Em 2014, trabalhou como associado internacional em Tóquio, Japão, em 
parceria com o escritório Matsuda & Partners, tendo vasta experiência em 
estruturação de negócios, due diligence e operações de fusões e aquisições. 

 
Formação  
Mestre em Administração, INSPER/SP com double degree (dupla titulação) – Nova 
Lisboa/Portugal. 
Especialização em Contratos Empresariais, Fundação Getúlio Vargas – FGV/SP. 
Bacharel em Direito, Pontifícia Universidade Católica de São Paulo – PUC/SP. 

 

Outras Atividades  

Associado ao Instituto Brasileiro Governança Corporativa – IBGC. 
Membro integrante da Comissão de Direito Empresarial da Ordem de Advogados 
do Brasil, Seção São Paulo, no biênio 2014/2015. 
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Publicações 
How does the diversity of the board members affect firm performance? The case 
of Brazil. Nova de Lisboa. Insper – São Paulo, 2017. Artigo disponível em: clique aqui 
 
Remuneração Variável Condicionada ao Sucesso: Stock Options in Direito das 
Startups (coautor); coordenação de Lucas Pimenta Júdice, volume II. Curitiba, 
Juruá Editora, 2017. 
 
Aspectos teóricos sobre a função social da pessoa jurídica e o incidente da 
desconsideração da Personalidade Jurídica previsto no Novo Código de Processo 
Civil (Lei º13.105/2015). São Paulo, Brasil, 2015. Artigo disponível 
em: http://www.abe.adv.br/informes/aspectos-teoricos-sobre-a-funcao-social-da-
pessoa-juridica-e-o-incidente-da-desconsideracao-da-personalidade-juridica-
previsto-no-novo-codigo-de-processo-civil 
 
The Brazilian Law Against Corruption. M&P Legal Note 2014 No. 4-2. Tokyo, Japão, 
2014. Artigo disponível em: https://jmatsuda-
law.com/info/dl/news/2014_04_02_en.pdf 
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