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André tem atuado por mais de 20 anos em assuntos de direito societário, fusões e aquisições, ofertas públicas de
aquisições de ações, reestruturações societárias, representação de companhias abertas em assuntos societários
e, em especial, operações de fundos de private equity tanto pelo lado comprador quanto vendedor. André possui,
ainda, vasta experiência na representação de acionistas, administradores e companhias em procedimentos
administrativos perante a Comissão de Valores Mobiliários – CVM.
André foi associado internacional de Milbank, Tweed, Hadley and McCloy em Nova York.

Áreas de Atuação
Fusões & Aquisições
Private Equity
Societário
Companhias Abertas
Litígios Societários
Processos Sancionadores

Formação
Bacharel em Direito pela Faculdade de Direito da
Universidade de São Paulo (USP).
Mestrado em Direito (LL.M.) pela University of Chicago Law
School.
Membro da Ordem dos Advogados do Brasil.

Reconhecimentos
André é reconhecido pela Chambers and Partners como um dos principais advogados ativos no Brasil em
Corporate e Mergers & Acquisitions. Um cliente impressionado descreve Andre como "um advogado de fusões e
aquisições incrível", elaborando: "Ele é um excelente negociador, muito criativo e alguém que dedica seu tempo
para entender as necessidades de seu cliente a fim de encontrar soluções." Outra fonte diz: "Ele é extremamente
técnico, mas sabe como aplicar seus sólidos conhecimentos acadêmicos na prática." Um observador de mercado
acrescenta: "Ele é altamente reconhecido por seu trabalho em M&A e os clientes gostam muito dele." (Chambers
Latin America 2021).
André é listado como um dos advogados mais admirados do Brasil pela publicação Análise Advocacia 2020.
Também mencionado e recomendado como um profissional de destaque nas áreas de Fusões e Aquisições e
Governança Corporativa pelo Who's Who Legal Brazil e Who's Who Legal Corporate: Corporate Governance.
A publicação The Legal 500 também recomenda André nas áreas de Direito Societário e Fusões e Aquisições (The
Legal 500 Latin America 2021). De acordo com a publicação, “Entre os sócios mais experientes, Andre Stocche é
um dos advogados mais respeitados na área.”

