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MERCADO JURÍDICO

Sica, Tangerino, Quito Advogados se volta para
negócios
17 de abril de 2012, 17h23

Por Marília Scriboni

Com experiência em único escritório desde os tempos das Arcadas, o
criminalista Leonardo Sica deixa o Ruiz Filho e Kauffmann
Advogados, depois de 15 anos, e se arrisca em uma banca própria,
como sócio-fundador.

Sica se junta a mais dois advogados, os também sócios Davi Tangerino
e Carina Quito, e inaugura o Sica, Tangerino, Quito Advogados —
ele tem passagem pelo Joyce Roysen Advogados e pelo Vilardi
Advogados. E ela pelos escritórios Zanoide de Moraes Advogados e
Moraes Pitombo Advogados.

O trio de franciscanos, que se conheceu na Faculdade de Direito da Universidade de São
Paulo, vai focar os trabalhos na advocacia pro bono, no Direito Penal dos Negócios e,
ainda, na defesa de pessoas físicas.

Balanço parcial 
O tradicional ranking da Bloomberg sobre fusões e aquisições aponta o Souza, Cescon,
Barrieu & Flesch Advogados como líder brasileiro na área, pelo menos no primeiro
trimestre deste ano. De janeiro a março, a banca assessorou dez operações. Juntas, elas
somam US$ 7,2 bilhões.

O Mattos Filho Veiga Filho Marrey Jr. e Quiroga Advogados assessorou US$ 6,9
bilhões e o Barbosa Mussnich & Aragao US$ 954 milhões. A lista pode ser lida aqui.

Setores de sucesso 
Por sua vez, em 2011, a área de Fusões & Aquisições do Trench, Rossi e Watanabe, foi

https://www.conjur.com.br/dl/global-legal-advisory-bloomberg.pdf
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responsável por contratos que, juntos, passaram da ordem dos R$ 13 bilhões. O valor foi
todo investido no país.

De acordo com índices do escritório, as operações cresceram em 150%. A maioria dos
acordos — 68,5% — envolveu a compra de empresas brasileiras por estrangeiras, com
destaque para os segmentos de infraestrutura, mineração, petróleo & gás, energias
renováveis, indústria pesada, química e aviação.

Acordo de rações 
O TozziniFreire Advogados esteve por trás da brasileira Bellman Nutrição Animal Ltda na
venda de todas ações da empresa para a holandesa Nutreco. Com o negócio, ela se torna
uma das três maiores fabricantes de rações para bovinos no Brasil, por meio da de joint-
venture com a Fri-Ribe.

Especializada em suplementos minerais para ruminantes, a Bellman tem uma fábrica em
Mirassol (SP) e pretende abrir, ainda em 2012, uma unidade fabril em Cuiabá.

A equipe de assessoria do TozziniFreire foi coordenado por Darcy Teixeira Junior, da
área de Fusões e Aquisições.

Ainda no começo 
Ainda dando os primeiros passos na área de fusões e aquisições, o Ulisses Sousa
Advogados Associados, de São Luís, assessorou a compra, pela Franere Participações
S.A., de 50% de participação no Rio Anil Shopping. O negócio foi fechado em R$ 120
milhões.

Casa nova 
O barriga-verde Bornholdt Advogados muda de endereço em Joinville (SC). Desde 9 de
abril, a banca está na rua Orestes Guimarães, número 876, 6º andar. O telefone, (47) 3451-
5700, continua o mesmo. A equipe do escritório atua em Direito Administrativo, Aduaneiro
e Marítimo, Ambiental, Constitucional, Eleitoral, Contratual, Empresarial e Societário,
Previdenciário e Tributário.

Soluções para as dívidas 
Eduardo Diamantino palestra sobre “Compensação de Dívidas Públicas para o Pequeno e
Médio Empresário” na próxima terça-feira (24/4), às 19h30, na unidade Jabaquara da
Associação Comercial de São Paulo (avenida Santa Catarina, número 641). Ele é membro
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da Comissão Especial de Assuntos Relativos aos Precatórios Judiciais da Ordem dos
Advogados do Brasil e sócio do Diamantino Advogados Associados. Inscrições pelo e-
mail djabaquara@acsp.com.br. As vagas são limitadas.

Cadeiras reservadas 
Uma sessão exclusiva do musical Um Violinista no Telhado marcou as comemorações de
64 anos do Demarest e Almeida Advogados. O espetáculo é dirigido por Charles Möeller
e Claudio Botelho e narra a história de um leiteiro, pai de cinco filhas, que vive em um
vilarejo judeu na Rússia czarista. Estreou em março, no Teatro Alfa (rua Bento Branco de
Andrade Filho, número 722, Santo Amaro, São Paulo). A banca tem cerca de 700
funcionários.

Direito e moda 
O advogado Andre Mendes Espírito Santo leva sua experiência em propriedade
intelectual da moda para Nova York, onde palestra no segundo simpósio anual do Fashion
Law Institute em painel sobre as realidades dos BRICs. Espírito Santo é associado ao L.O.
Baptista, Schmidt, Valois, Miranda, Ferreira e Agel. O encontro acontece na sexta-feira
(20/4).

Promessa de crescimento 
Com 34 votos, Leonardo Cotta Pereira, que atua no contencioso do Siqueira Castro
Advogados no Rio de Janeiro, fica com uma das três vagas de administrador na Câmara do
Comércio do Brasil na França (CCBF). O advogado já tem história com o país. Ele atua há
quatro anos em intercâmbio com a França, por meio do gigante da advocacia francesa
Fidal, e é mestre em Direito de Contratos Empresariais pela Universidade de Montpellier
I. “Temos importantes empresas francesas que atuam no Brasil e que precisam de
consultoria da legislação brasileira, aqui na França, para pensarem em novos investimentos
no país e essa parceria eixo França-Brasil tende a crescer muito nos próximos anos”, conta.

É árbitro 
Agora, Antônio Corrêa Meyer, um dos fundadores do Machado, Meyer, Sendacz Opice
Advogados, faz parte do corpo de árbitros oficiais da Câmara de Conciliação, Mediação e
Arbitragem da CIESP/FIESP. O grupo oferece ajuda jurídica sobre pendências contratuais a
empresas associadas aos sindicatos filiados à federação.

mailto:djabaquara@acsp.com.br
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Posse acadêmica 
A tributarista Mary Elbe Gomes Queiroz toma posse como imortal na Academia Nacional
de Economia (ANE) na próxima quarta-feira (25/4). Acontece no Windsor Guanabara
Hotel (avenida Presidente Vargas, número 392, Centro, Rio de Janeiro).

Setor imobiliário 
Para a mesma quarta-feira, o Instituto dos Advogados de São Paulo marcou uma palestra
sobre o programa Minha Casa, Minha Vida, do governo federal. O encontro conta com
palestra de José Osório de Azevedo Júnior, desembargador aposentado do Tribunal de
Justiça de São Paulo. Começa às 19 horas, na sede da entidade (rua Líbero Badaró, número
377, Centro, São Paulo). Inscrições aqui.

Marília Scriboni é repórter da revista Consultor Jurídico.

Revista Consultor Jurídico, 17 de abril de 2012, 17h23

Pelas sociedades

► No Rio de Janeiro, a área Ambiental do Siqueira Castro
Advogados será comandada por Adriana Coli Pedreira. A nova
sócia tem carreira no setor energético. Foi, por exemplo, técnico-
jurídica do Fórum de Meio Ambiente do Setor Elétrico (FMASE)
e atuou como pesquisadora no Centro de Desenvolvimento
Energético Amazônico (CDEAM).

► O Mascaro Nascimento Advocacia Trabalhista resolveu
criar um setor dedicado ao Direito Desportivo. Os advogados vão
trabalhar desde a redação do contrato de trabalho entre clubes e
atletas até a gestão previdenciária das equipes.

“

http://www.iasp.org.br/

