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Reconhecida por sua postura pro-deal em negociações, representando os interesses
de seus clientes.

Áreas de Atuação
Infraestrutura & Projetos / Bancário & Financeiro
Perfil
Marina possui extensa experiência na estruturação de financiamentos. Assessora bancos e empresas, nacionais e
internacionais, em operações complexas, incluindo empréstimos internacionais, financiamento de projetos em setores
regulados e emissões de títulos de dívida no mercado de capitais.
Marina é reconhecida por sua postura pro-deal em negociações, representando os interesses de seus clientes.

Reconhecimentos
Marina é reconhecida entre os líderes em sua área de atuação no Brasil pelo guia Latin Lawyer 250 nas categorias
“Banking & Finance” e “Energy”, pelo guia IFLR1000 nas categorias “Bank Lending: Lender Side”, “Project Finance”, “Project
Development: Infrastructure” e “Banking and Finance”, pelo guia Leaders League na categoria “Banking & Finance” e
pela Análise Advocacia Mulher nas especialidades “Contratos Empresariais” e “Operações Financeiras”, nos setores
econômicos de “Química e Petroquímica” e “Siderurgia e Mineração”, além de estar entre as advogadas mais admiradas
do Estado de São Paulo.
Em 2018, Marina liderou um grupo de sete grandes bancos em um financiamento de cerca de US$130 milhões para
modernizar o maior aeroporto da região nordeste do Brasil. Este é o maior financiamento já concedido para um
aeroporto no Brasil e com o maior número de bancos envolvidos. A operação foi premiada como “Latin American Airport
Deal of the Year”, pelo grupo Euromoney e como “Airport Financing of the Year” no evento Project & Infrastructure
Finance Awards, promovido pela LatinFinance.

Afiliações
Membro da Comissão Especial de Direito da Energia da OAB SP.

Formação
Bacharel em Direito pela Pontifícia Universidade Católica de São Paulo (PUC-SP).

Pós-graduada em Direito Administrativo pela Fundação Getulio Vargas (FGV-SP).
Mestre em Direito (LL.M.) Internacional Financeiro pela King’s College London.

Idiomas
Inglês e Alemão.
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