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Flavio atua há 20 anos em assuntos de direito societário, fusões e aquisições, ofertas públicas de valores
mobiliários, reestruturações societárias, representação de companhias abertas em assuntos societários e
operações de fundos de private equity tanto pelo lado comprador quanto vendedor. Flavio possui, ainda, vasta
experiência na representação de acionistas, administradores e companhias em procedimentos administrativos
perante a Comissão de Valores Mobiliários – CVM.
Flavio foi associado de Cleary Gottlieb Steen & Hamilton LLP em Nova York.

Áreas de Atuação
Societário
Fusões e Aquisições
Private Equity
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
A publicação Chambers and Partners reconhece Flavio como um dos principais advogados atuantes no Brasil nas
áreas de Direito Societário e Fusões e Aquisições. "Flavio Meyer é altamente conceituado entre seus pares, que o
consideram "um excelente advogado" e "uma referência em negociações". Ele possui uma notável experiência na
assessoria a fundos de private equity em fusões e aquisições e joint ventures nos setores farmacêutico e
imobiliário. Um cliente valoriza "sua compreensão avançada de negócios", acrescentando: "Ele é capaz de
desenhar estruturas de M&A que resolvem os problemas comerciais dos clientes, e não apenas a perspectiva
jurídica" (Chambers Latin America 2021).
Flavio foi reconhecido pela publicação International Financial Law Review (IFLR 1000) 2021 como advogado
“altamente conceituado” na área de Fusões e Aquisições. A publicação The Legal 500 também recomenda Flavio
nas áreas de Direito Societário e Fusões e Aquisições (The Legal 500 Latin America 2021). Flavio é listado como um
dos advogados mais admirados do Brasil pela publicação Análise Advocacia 2020. Também mencionado e
recomendado como um profissional de destaque na área de Fusões e Aquisições pelo Who's Who Legal Brazil.
Flavio está na lista de advogados recomendados em 2021 "LACCA Approved”, por ter sido votado por
departamentos jurídicos de empresas da América Latina como um dos melhores advogados de Direito Societário
/ Fusões e Aquisições para se trabalhar.

