MELLO E RACHED

Advogados

Formado há mais de uma década por um grupo de profissionais com extensa
experiência no mercado jurídico, Melcheds ll Mello e Rached Advogados é um
escritório full service que tem por objetivo principal estabelecer com seus clientes uma parceria estratégica, de longo prazo, baseada na confiança, eficiência,
qualidade técnica, soluções inovadoras e ética.
Buscamos nada menos que a excelência, porque sabemos do nosso papel em
defender e proteger, com competência, responsabilidade e agilidade, os interesses de nossos clientes. Entendendo, acima de tudo, que o sucesso é fruto de um
trabalho eficiente e atendimento exclusivo.

Somos um escritório formado por pessoas e formamos pessoas, tendo como
valores principais a consolidação de nossos relacionamentos cultura, com a
promoção de um ambiente de trabalho aberto e inclusivo, propício para a atração, motivação e incondicional respeito ao próximo.

SÓCIOS

FERNANDA C. B. S. PASSOS

Societário, Fusões e Aquisições Private Equity

Fernanda possui ampla experiência na área societária, em operações de M&A de
médio e grande porte e no dia a dia das questões societárias das empresas, atendendo
investidores privados, estrangeiros, fundadores, multinacionais e empresas de diversos portes em variados assuntos. Tem LLM em Direito Societário pelo INSPER e curso
de Curso de Extensão em Contratos pelo Centro de Extensão Universitária (CEU/SP).

MARCOS TIRABOSCHI

Ambiental e Negócios Imobiliário

Marcos tem ampla experiência nas áreas do direito ambiental e imobiliário.
Tem especialização em direito contratual pelo Insper e em direito imobiliário pela
FADISP e é membro atuante do Comitê Ambiental do CESA e dos Comitês de
Loteamentos e Imóveis Rurais do IBRADIM.

RODRIGO M. N. MELLO

ROBERTO RACHED

Societário, Fusões e Aquisições e
Private Equity | Infraestrutura,
Energia e Financiamento de Projetos
| Mercado de capitais | Wealth

Tributário e
Contencioso Estratégico

Rodrigo fundou o escritório em 2008. Foi
foreign associate na Fox, Horan & Camerini LLP, escritório de advocacia com atuação
global, com sede em Nova York. Possui ampla
experiência na área societária, com histórico
de mais de 150 transações de M&A e 70 reorganizações societárias, tendo liderado a condução de diversos casos, atendendo investidores privados, estrangeiros e institucionais,
fundadores, multinacionais e empresas de
diversos portes em variados assuntos.

Roberto fundou o escritório em 2008, após
atuar em escritório de grande porte nacional e internacional. Possui ampla experiência em direito tributário e contencioso.
Participou de diversas consultas e planejamentos tributários tanto na esfera judicial
como administrativa. Larga experiência em
procedimentos judiciais e administrativos
fiscais. Especialista em Direito Processual
Tributário e Civil e mestrado na pela PUC-SP.

THIAGO GROPPO

Insolvência e Restruturação de Dívidas

Thiago tem ampla experiência nas áreas de insolvência, restruturação de dívidas, com
ênfase em recuperação judicial, empresas em crise, renegociação de dívidas, com desenvolvimento estratégico na gestão de passivo. Atuou também na gestão de departamento
jurídico de empresa de médio porte e multinacional. Membro da TMA Brasil – Turnaround Management Association do Brasil. Especialista em Recuperação Judicial pelo
Insper e FGV. Participação no Programa de estudos em Constitucional Law pela Yale
University (2014), The Law of the European Union pela Universiteit Leiden (2012) e An
Introduction to American Law pela University of Pennsylvania (2016).

ISABELA MARTINS XAVIER

Societário, Fusões e Aquisições Private Equity

Isabela tem mais de 13 anos de experiência em direito societário, fusões e aquisições
e contratos internacionais, assessorando clientes de diversas indústrias, em todos
os aspectos de sua atuação empresarial, em operações complexas e frequentemente
transnacionais. Foi associada do Patton Boggs LLP, em Nova York, atuando previamente também no departamento jurídico de empresa multinacional do setor de software sediada em Washington, D.C., sendo encarregada das operações da empresa
no Brasil, Portugal e África do Sul.

