DIEGO  BOMFIM
dbomfim@bomfimnovis.com.br
Áreas  de  atuação:  direito  tributário  e  contencioso.
Formação  jurídica:  
Professor  de  Direito  Tributário  e  Financeiro  da  Faculdade  de  Direito  da  Universidade  Federal  da  Bahia  –  
UFBA.  Doutor  em  Direito  Tributário  pela  Universidade  de  São  Paulo  –  USP.  Mestre  em  Direito  
Tributário  pela  Pontifícia  Universidade  Católica  de  São  Paulo  –  PUC/SP.  
É  Professor  conferencista  da  especialização  em  Direito  Tributário  do  Instituto  Brasileiro  de  Estudos  
Tributários  –  IBET.  
Foi  sócio  do  Machado,  Meyer,  Sendacz  e  Opice  Advogados  com  atuação  em  São  Paulo-SP  e  Salvador-BA.
Membro:  Comitê  Executivo  da  Academia  Tributária  das  Américas  –  ATA,  do  Instituto  Brasileiro  de  
Estudos  Tributários  –  IBET,  do  Instituto  Brasileiro  de  Direito  Tributário  –  IBDT  e  da  Ordem  dos  
Advogados  do  Brasil  –  OAB.
Idiomas:  Português  e  Inglês.
Principais  publicações:  Extrafiscalidade:  identificação,  fundamentação,  limitação  e  controle.  Livro  
publicado  pela  Editora  Noeses  em  2015.  
Tributação  e  livre  concorrência.  Livro  publicado  pela  Editora  Saraiva  em  2011.
ELISA  GANTOIS  NOVIS  
enovis@bomfimnovis.com.br
Áreas  de  atuação:  fusões  e  aquisições,  direito  societário,  contratos,  operações  financeiras  e  de  mercado  de  
capitais.
Formação  jurídica:  Mestre  (LL.M.)  em  Direito  Corporativo  pela  Universidade  de  Nova  Iorque,  EUA  
(New  York  University  School  of  Law).  Pós-graduada  GVlaw  –  Curso  Corporativo  –  Escola  de  Direito  de  
São  Paulo  da  Fundação  Getúlio  Vargas  (FGV/SP).  Bacharel  em  Direito  pela  Faculdade  de  Direito  da  
Universidade  Federal  da  Bahia  –  UFBA.  
Associada  ao  escritório  White  &  Case  LLP,  Nova  Iorque  (Setembro  2005/  Maio  2006).  
Foi  Sócia  do  Machado,  Meyer,  Sendacz  e  Opice  Advogados,  com  atuação  em  São  Paulo-SP  e  Salvador-BA  
(até  fev.  2012).
Membro:  Ordem  dos  Advogados  do  Brasil  –  OAB,  Comitê  Jurídico  da  Câmara  Americana  de  Comércio  
–  AMCHAM  em  Salvador,  e  Conselho  de  Comércio  Exterior  –  COMEX    da  Federação  das  Indústrias  do  
Estado  da  Bahia  –  FIEB.
Idiomas:  Português,  Inglês,  Francês  e  Espanhol.

