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Conselho Administrativo (ordem alfabética) 
 
Conselheiros Titulares: 
 

1. André Moraes Marques 
Sócio do Pinheiro Neto Advogados desde 2016, onde integra desde 2002 e trabalha no escritório 
de São Paulo. Atua nas áreas de Recuperação de Empresas e Falências e Contencioso Civil e 
Comercial. É formado em Direito pela Universidade de São Paulo (USP 2004) e cursou mestrado 
em Direito (LL.M.) na Columbia Law School (2013). Trabalhou no escritório americano Cleary 
Gottlieb Steen & Hamilton, em Nova York, entre 2013 e 2014. Inscrito na Ordem dos Advogados 
do Brasil desde 2005. 
 

2. Fabiana Bruno Solano Pereira 
Sócia da área de Reestruturação de Dívidas e Insolvência desde 2011, do Felsberg Advogados. 
Atua ativamente na representação de devedores, credores e investidores em reestruturações 
privadas de dívidas e processos de recuperação judicial, extrajudicial e falências. Em 20 anos de 
atuação, representou clientes de diversos setores, com destaque para infraestrutura, indústria 
automobilística, varejo, papel e celulose. Participou dos casos mais relevantes de insolvência do 
país desde a entrada em vigor da lei 11.101/05, alguns deles vencedores ou finalistas do prêmio 
Deal of the Year da publicação Latin Lawyer. Teve relevante experiência nos Estados Unidos, onde 
concluiu seu LL.M e trabalhou com insolvência no White & Case LLP, participando de Chapter 15 
e casos envolvendo reestruturações de empresas brasileiras. É representante do Felsberg no 
Meritas, aliança global de escritórios de advocacia full-service, que inclui mais de 175 escritórios 
em mais de 70 países. 
 

3. Fábio Rosas 
Sócio do Cescon Barrieu Advogados, com atuação destacada nas áreas de Recuperação de 
Empresas e Contencioso.Representa clientes nacionais e estrangeiros em casos judiciais, 
administrativos e arbitragens, consultoria e mediação empresarial. Atua principalmente em 
discussões relacionadas ao direito societário, contratos e transações empresariais, 
financiamentos e contratos bancários, representa instituições financeiras, credores, 
financiadores e investidores em reestruturação de dívidas, recuperação de empresas e em fusões 
e aquisições de empresas em recuperação. 
Fábio Rosas participou em casos premiados pela publicação inglesa Latin Lawyer como “Negócio 
do Ano” de reestruturação de empresas “Deal of the Year”, nos anos de 2011 (Independência), 
2012 (Celpa), 2014 (OGX), 2015 (OAS), 2017 (OOG) e pela publicação IFLR como “Negócio do 
Ano” de reestruturação de empresas “Deal of the Year”, no ano de 2016 (OAS) e 2018 (OOG). 
Tem sido frequentemente indicado como um dos principais advogados no Brasil pela Chambers 
and Partners, Legal 500 e Latin Lawyer. 
 

4. Gabriel Fernando Barretti  
Gabriel Barretti é Associate Partner e co-head da área de Corporate Special Situations (parte da 
estratégia de FICC) do Banco BTG Pactual, baseado em São Paulo. Coordena e realiza 
investimentos por meio de diferentes produtos de crédito estruturado (inclusive via equity, 
mezanino, DIPs em recuperações judiciais) em empresas de diferentes estágios de maturidade e 
situação financeira (incluindo reestruturações), especialmente nos setores de O&G, telecom, 
logística e agro. Antes de ingressar na área de Special Situations, foi head de M&A e Renda Fixa 
no departamento jurídico do BTG Pactual (2010-2020). Sr. Barretti tem MBA em finanças 
corporativas pela FIA-USP e é graduado em Direito pela Faculdade de Direito da Universidade de 
São Paulo (USP), onde se formou cum laude (top 1%). 
 

5. Márcia Yagui 
Sócia da By Capital, Executiva Sênior em Finanças Corporativas com mais de 30 anos de 
experiência na condução de processos de reestruturação operacional e financeira, recuperação 



judicial e renegociação de dívidas de empresas, avaliação de empresas, operações estruturadas 
(FIDCs, CRIs, CRAs, IPOs), avaliação e negociação de carteiras de créditos não performados e 
Fusões e Aquisições.Executiva sênior da KPMG, PwC e Deloitte na prática de Restruturação de 
Empresas, responsável pela condução de operações emblemáticas de restruturação e 
renegociação financeira nos setores de Mídia & Telecom, Agronegócios, Varejo, Autopeças, 
Energia e Logística.  
Líder da prática de avaliação e estruturação de venda de carteiras de crédito não performados 
(NPLs) para a América Latina na PwC, tendo avaliado e negociado mais de USD 5 bilhões de 
créditos não performados junto a bancos de investimento, comerciais e desenvolvimento. Head 
of Pricing de carteiras corporativas da Recovery do Brasil, empresa investida do Banco Itaú e IFC. 
Forte relacionamento junto a instituições financeiras locais e internacionais, escritórios de 
advocacia e varas especializadas de Recuperação Judicial. 
Membro fundador da Turnaround Management Association (TMA do Brasil). Presidente do 
Comitê de Cursos e Eventos entre 2011 e 2013 e Presidente da Associação em 2012 e 2013. 
Membro do Conselho de Administração da TMA desde 2015. 
Professora e coordenadora dos cursos de especialização em Turnaround e Recuperação Judicial 
de Empresas no Insper (Instituto de Ensino e Pesquisa) desde 2011. Palestrante em diversos 
eventos locais e internacionais sobre o mercado de restruturação e créditos não performados. 
 
 

Conselheiros Suplentes: 
 

6. André Taidy Amoroso Suguita 
15 anos Managing Director at Bank of America - Merrill Lynch. 
EAESP – FGV (Fundação Getúlio Vargas), São Paulo, Brasil Graduado em Dez. 2002. 
 

7. Joice Ruiz Bernier 
Mestre em Direito Comercial pela Faculdade de Direito da Universidade de São Paulo FDUSP 
(2014). Graduada pela Faculdade de Direito da Universidade de São Paulo FDUSP, com ênfase em 
direito empresarial (1993). Sócia do escritório AJ Ruiz. Administradora Judicial. Membro e 
conselheira do TMA Brasil. Autora do livro “Administrador Judicial na Recuperação Judicial e na 
Falência”. 
 

8. Luciana Celidonio  
Sócia do escritório BMA Advogados na área de Reestruturação e Insolvência e Solução de 
Conflitos. Ex-sócia do Tauil & Chequer - Mayer Brown, formada pela PUC/SP, com pós-graduação 
em direito societário na FGV/SP, LL.M na Georgetown University e é mestranda em Direito 
Comercial na USP. Integra a Comissão de Direito Bancário da OAB SP e diferentes comitês na TMA 
(Turnaround Management Association) Brasil, faz parte da Comissão de Direito Falimentar do 
IASP e da Comissão do Instituto Brasileiro de Estudos de Recuperação de Empresas – IRB. 
Membro do International Insolvency Institute – III. 
 

9. Marcelo Barbosa Sacramone 
Sócio do Sacramone & Orleans e Bragança Advogados, Professor de direito empresarial no curso 
de graduação e do mestrado em direito da Pontifícia Universidade Católica de São Paulo (PUCSP), 
nos cursos de pós-gradução da Escola Paulista da Magistratura (EPM), do IBMEC e do Insper. 
Doutor e Mestre em direito comercial pela USP. Advogado e parecerista. Ex - juiz de Direito do 
Tribunal de Justiça de São Paulo. Autor do livro “Comentários à Lei de Recuperações de Empresas  
e Falência”, 2ª. ed, pela editora Saraiva. 
 

10. Rafael de Amorim Fritsch 
Sócio e Gestor da Canvas Capital, 19 anos e experiência em credito distressed e HY, trabalhou no 
JPMorgan, Bank of América e Deutsche Bank / Arrowgrass, CIO JGP Credito (2011-2015). Rafael 
Possiu graduação em Economia pela Pontifícia Universidade Católica do Rio de Janeiro (PUC-RJ) 
e MBA com mérito pela London Business School. 
 



Conselho Fiscal (ordem alfabética): 
 
Conselheiros Titulares: 
 

01. Raphael Nehin Corrêa  
É sócio nas áreas de Resolução de Disputas e Reestruturação e Insolvência do Lefosse. É 
especialista em contencioso e arbitragens com ênfase em questões de direito civil comercial e 
societário, incluindo os setores bancário/financeiro, infraestrutura, entre outros. Também foca 
sua prática na área de reestruturação, insolvência e recuperações judiciais. Além disso, assessora 
bancos e fundos na concessão de empréstimos pós-concursais (debtor-in-possession and exit 
financing) e na concessão de financiamentos para aquisição de ativos em reestruturações de 
dívidas (aquisition financing). Além disso, representa clientes em processos administrativos 
perante a CVM (Comissão de Valores Mobiliários). 
Graduou-se em Direito pela USP (Universidade de São Paulo) e obteve seu LL.M. pela Columbia 
University. Possui experiência como associado internacional no escritório Fried, Frank, Harris, 
Shriver & Jacobson em Nova Iorque. 

 
02. Tamires Endringer 

Possui graduação em Ciências Contábeis pela Universidade Vila Velha (2011) e especialização em 
Perícia Judicial Cível e Trabalhista pela Faculdade de Ciências Sociais Aplicadas de Belo Horizonte 
(2013). Atualmente é Coordenadora Acadêmica da Faculdade PIO XII - Cariacica. Tem experiência 
na área de Administração, com ênfase em Ciências Contábeis. 
 

03. Washington Luiz Dias Pimentel Júnior. 
Advogado, Especialista em Estruturação, Reorganização e Planejamento Societário, M&A, 
Turnaround, Reestruturação e Recuperação de Empresas. Possui Formação em Educação 
Executiva em M&A e Recuperação Judicial de Empresas. 
 

Conselheiros Suplentes: 
 

04. Luiz Gustavo Bacelar 
Mestre em Direito Econômico pela PUCSP, especialista em Direito Empresarial pela Universidade 
Presbiteriana Mackenzie e especialista em Interesses Difusos e Coletivos pela Escola Superior do 
Ministério Público. Advogado especializado na área jurídica empresarial, focada da restruturação 
empresarial (turnaround), direito falimentar, bancário, contencioso cível e empresarial, tendo 
atuado em inúmeros casos de recuperação judicial desde a promulgação da lei. Membro da TMA 
Brasil e do Instituto Nacional de Direito Recuperacional. Autor de diversos artigos jurídicos sobre 
recuperação judicial, publicados em periódicos especializados, além de ter participado e 
organizado diversas palestras e seminários na área. 
 

05.  Marcelo Lamego Carpenter 
Sócio do Escritório de Advocacia Sérgio Bermudes. Graduado em Direito pela Universidade do 
Estado do Rio de Janeiro (UERJ), 1996. Altamente recomendado em Bankruptcy/Restructuring e 
Dispute Resolution pelos principais rankings jurídicos: Chambers & Partners, The Legal 500, 
Leaders League, GRR 100 – Global Restructuring Review, Latin Lawyer 250, Análise Advocacia 500, 
entre outros. Integrante do corpo de árbitros do CBMA. 
 

06. Thomas Dulac Müller   
Sócio do Cesar Peres Advocacia Empresarial, com atuação nas áreas de direito societário, falência 
e recuperação de empresas. Mestrando em Direito pela Pontifícia Universidade Católica (PUC) do 
Rio Grande do Sul. Especialista em Direito Tributário pela Universidade Federal do Rio Grande do 
Sul (UFRGS). Professor da Escola Superior do Ministério Público e da Pós-Graduação em Direito 
da Pontifícia Universidade Católica (PUC) do Rio Grande do Sul. Membro da Ordem dos 
Advogados do Brasil (OAB), Seções de São Paulo e do Rio Grande do Sul. 


