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SÓCIOS FUNDADORES

Marcelo Cintra

Francisco Marques

Luiz Walter 

Antonio Carlos 

Zarif

Magalhães

Coelho

Menezes Rodrigues

Neto

Filho
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Sediado na Bahia e voltado à ADVOCACIA EMPRESARIAL, o Menezes, Magalhães, 

Coelho e Zarif Sociedade de Advogados, informalmente denominado de MMC & ZARIF 

ADVOGADOS,  surgiu da fusão de dois tradicionais escritórios baianos, o Menezes, 

Magalhães e Coelho Advogados Associados e o Zarif Advogados S/C. 

Sua fundação, ocorrida em 2002,  pelos  sócios que lhe conferem o nome, decorreu da 

demanda, existente  na Região Nordeste,  por um escritório de grande porte, com 

atuação nas diversas áreas do direito, que aliasse tradição e modernidade e com 

capacidade de atender aos interesses da classe empresarial. 

Reconhecido como um dos mais conceituados escritórios do país,  sempre primou por 

oferecer serviços jurídicos com o mais alto padrão de qualidade.



O ESCRITÓRIO

Ao longo de sua existência, o  MMC & ZARIF ADVOGADOS desenvolveu expertise nos 

diversos ramos do direito lhe permitindo assegurar aos clientes suporte jurídico em 

questões que envolvam diferentes graus de complexidade, sofisticação ou 

apresentem novos desafios técnicos. Sua atuação em diversos setores da economia 

lhe confere singular habilidade na promoção e no incremento de novos investimentos 

na Região em que está inserido.

Contando com uma equipe altamente qualificada e uma sólida parceria com bancas de 

advocacia do mais alto nível, o MMC & ZARIF ADVOGADOS tem condições de oferecer 

assistência jurídica de qualidade ao cliente em todo o território nacional.

A Missão de primar pela excelência no atendimento das necessidades dos seus 

clientes, assegurar prosperidade e crescimento aos seus profissionais e contribuir 

para o permanente e crescente desenvolvimento regional está consolidada em cada 

ação que desenvolve.
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ÁREAS DE ATUAÇÃO

A atuação do MMC & ZARIF Advogados  está referenciada no modelo multidisciplinar que assegura a integração e sinergia de seus 

profissionais, possibilitando oferecer a melhor e mais adequada solução para cada cliente. 

O Escritório está qualificado para prestar serviços em diversas áreas do direito, dentre as quais se destacam:  

Marcelo Cintra Zarif 

mzarif@mmcz.adv.br

Manuela Bastos de Matos Britto 

manuela@mmcz.adv.br

Marcelo Cintra Zarif

mzarif@mmcz.adv.br

Lorena Magalhaes Sancho

lorenasancho@mmcz.adv.br

ADMINISTRATIVO

Luiz Walter Coelho Filho 

luizwalter@mmcz.adv.br

Marcelo Cintra Zarif
mzarif@mmcz.adv.br

Ana Claudia Moscoso L. de Oliveira

anaclaudia@mmcz.adv.br

Luise Batista Borges
luiseborges@mmcz.adv.br

AMBIENTAL
Lorena Magalhaes Sancho
lorenasancho@mmcz.adv.br

CÍVEL

CONSUMIDOR
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Luise Batista Borges
luiseborges@mmcz.adv.br



Perola de Abreu Farias Carvalho

perola@mmcz.adv.br

Francisco Marques Magalhaes Neto 

fmagalhaes@mmcz.adv.br

Luana Pessoa Buzanelli Tanuri Meirelles

lbuzanelli@mmcz.adv.br

Antonio Carlos Menezes Rodrigues 

acmenezes@mmcz.adv.br

Luis Henrique Maia Mendonca

lhenrique@mmcz.adv.br

Mylena Villa Costa

mylena@mmcz.adv.br

Francisco Marques Magalhaes Neto 

fmagalhaes@mmcz.adv.br

Perola De Abreu Farias Carvalho

perola@mmcz.adv.br

Francisco Marques Magalhaes Neto

fmagalhaes@mmcz.adv.br

Luana Pessoa Buzanelli Tanuri Meirelles

lbuzanelli@mmcz.adv.br

Luiz Walter Coelho Filho

luizwalter@mmcz.adv.br

Ana Claudia Moscoso Lins de Oliveira 

anaclaudia@mmcz.adv.br

PREVIDENCIÁRIO

SOCIETÁRIO

PENAL EMPRESARIAL

CONTRATOS

DESAPROPRIAÇÃO TRABALHISTA

TRIBUTÁRIO
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Luiz Walter Coelho Filho

luizwalter@mmcz.adv.br

PORTUÁRIO



SEGMENTOS

Equipe qualificada, dinâmica de trabalho multidisciplinar e expertise nos segmentos em 

que atua, permitem ao MMC & ZARIF ADVOGADOS oferecer atendimento personalizado  e 

assegurar a melhor e mais adequada solução às demandas de cada um dos seus clientes.

AGRONEGÓCIO

AUTOMOTIVO

BANCÁRIO

CONSTRUÇÃO
CIVIL

EDUCAÇÃO

ENERGIA

FARMACÊUTICO

HOTELARIA

QUÍMICA E 
PETROQUÍMICA

SAÚDE
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ESTRUTURA

Localizado na mais privilegiada área de negócios e serviços de 

Salvador, O MMC & ZARIF ADVOGADOS está instalado em 

importante Centro Empresarial que oferece auditórios, 

agências bancárias, correios, cartório, lojas, restaurantes e 

amplo estacionamento rotativo.

Suas dependências ocupam um confortável espaço de, 

aproximadamente, 1.500 m², dispondo de recepção, salas de 

reuniões/conferência, salas de estar, biblioteca, arquivo, copa 

e adequados espaços de trabalho para as áreas finalísticas e de 

suporte.

Possui sistemas informatizados e integrados de gestão de 

processos e gestão administrativa / financeira, além de 

modernas ferramentas de comunicação.
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www.mmcz.adv.br

Avenida Tancredo Neves, 1632, Torre Sul, 19° andar, Caminho das Árvores

Salvador/Bahia - CEP 41820-020

+55 71 3273-3000  |  mmcz@mmcz.adv.br




