
Reestruturação 
e Insolvência 



Espírito 
inovador em 
tudo o que faz

Quem somos
Felsberg Advogados é um escritório de advocacia full service fundado 
em 1970. Em um mundo em constante transformação, mesclamos 
experiência, tradição e excelência a eficiência, agilidade e foco, 
entregando soluções inovadoras para nossos clientes.

Os valores individuais, conjuntos e complementares, combinados à 
tradição conquistada ao longo de cinco décadas de serviços, resultam 
em uma visão ampla e abrangente capaz de atender os requisitos 
legais atuais e futuros dos nossos clientes – de grandes grupos 
corporativos às mais novas startups.

Isto é o que nos faz únicos, diferentes e nos mantém preparados.

Nossa história
Fundado por Thomas Felsberg, o escritório mantém o espírito inovador 
em tudo o que faz.

Antes de sermos reconhecidos como pioneiros em Recuperação 
Judicial, fomos um dos primeiros escritórios a atuar em financiamento 
aeronáutico e contribuir para o desenvolvimento de project finance e 
venture capital no Brasil.

Mais recentemente, implantamos novas áreas incluindo Fashion 
Law, Inovação e Startups, Propriedade Intelectual, Life Sciences, 
Concorrencial, Compliance e Penal Empresarial. Além de prever 
demandas futuras com os departamentos de Fintech e Meios 
de Pagamento, Proteção de Dados e Tecnologia e uma equipe 
especializada em Gaming Law.

Mais do que prestadores de serviço, somos parceiros.



Responsabilidade social
Somos comprometidos em apoiar ações sociais, culturais e 
educacionais.

Dentre os projetos que apoiamos estão: Vaga Lume (criação e 
manutenção de bibliotecas comunitárias na Amazônia), APAQ 
(tratamento de vítimas de queimaduras) e AB2L (criação de diálogo 
entre escritórios de advocacia e empresas de tecnologia). Nossa 
equipe de Direito Fashion, em particular, dedica horas pro bono a dois 
institutos da indústria da moda: Instituto Fashion Revolution (unindo 
a indústria da moda na maneira como as roupas são adquiridas, 
produzidas e consumidas) e o Instituto Alinha (conectando pequenas 
oficinas com estilistas e marcas, garantindo preços e prazos justos). 
Nos últimos dois anos, nossos advogados dedicaram mais de 500 horas 
pro bono.

Diversidade

Talento não tem rótulo. Por essa razão, focamos em selecionar e 
premiar os melhores profissionais, sem distinção de gênero, cor, 
classe social, orientação sexual ou religiosa. O respeito a diversidade 
está refletido em nossos valores. Dentre nossos sócios, mais de 50% 
são mulheres e, dentre todos os colaboradores, 57% são mulheres. 
Os níveis salariais para homens e mulheres são iguais em cada 
função. Os benefícios de saúde são estendidos a todos os cônjuges, 
independentemente da orientação sexual.

O DiversiFeA, nosso Comitê de Equidade, Diversidade e Inclusão, que 
inclui sócios, advogados e funcionários, promove iniciativas e eventos 
regulares para o bem-estar de todos os integrantes do escritório.

Nossos 
Princípios



Áreas de
Atuação

• Agronegócios
• Ambiente, Sustentabilidade e Resíduos
• Aviação 
• Bancário e Financiamento
• Comercial e Contratos
• Compliance
• Concorrencial
• Contencioso e Arbitragem
• Energia Elétrica
• Esportes e Entretenimento
• Fashion
• Fintech e Meios de Pagamento
• Gás Natural
• Imigração
• Imobiliário
• Infraestrutura
• Inovação, Startups e Venture Capital
• Life Sciences
• Marítimo
• Mercado de Capitais
• Penal Empresarial e Investigação Corporativa
• Petróleo e Gás
• Privatização
• Propriedade Intelectual
• Proteção de Dados e Tecnologia
• Publicidade, Propaganda e Mídia
• Público e Regulatório
• Reestruturação e Insolvência
• Relações de Consumo
• Relações Governamentais
• Saneamento
• Societário e Fusões & Aquisições
• Telecomunicações
• Trabalhista
• Tributário



Reconhecimento



Reestruturação 
e Insolvência 

Felsberg Advogados é reconhecido, nacionalmente e internacionalmente, como 
escritório líder na área de Recuperação Judicial, Insolvência e Reestruturação 
de Dívidas. Possuímos ampla experiência em assessorar clientes – devedores, 
credores, investidores e outros interessados – em todas as questões relativas à 
falência, insolvência, recuperação de empresas e reestruturação de dívidas.

Nossa experiência inclui:

• Processos de recuperação judicial, recuperação extrajudicial e falência;

• Casos internacionais de insolvência e reestruturação, em colaboração com 
escritórios de advocacia estrangeiros

• Desenvolvimento de planos e estratégias para a reorganização da estrutura 
de capital e reestruturação de dívidas de empresas;

• Recuperação de créditos, inclusive mediante a coordenação ou 
participação em grupos organizados de credores;

• Operações de fusão e aquisição, inclusive de conversão de dívida em 
participação acionária, de troca de controle, de aquisição de participação 
societária ou de ativos, e de venda de unidades produtivas a investidores;

• Concessão e obtenção de financiamento e outras formas de investimento 
para empresas endividadas ou em recuperação judicial;

• Emissão de debêntures e outros títulos representativos de dívida, de 
capital, ou híbridos;

• Aquisição de créditos, inclusive títulos de dívida e precatórios; 

• Reestruturação e negociação da dívida fiscal; e

• Renegociação individual e coletiva de dívidas trabalhistas, inclusive com a 
participação ativa das entidades sindicais.



Sócios



E-mail: thomasfelsberg@felsberg.com.br 
Telefone: 11 3141-9101
Áreas de Atuação: Reestruturação e Insolvência / 
Arbitragem e Mediação / Relações Governamentais / 
Aviação / Privatização

Thomas Benes Felsberg é o sócio fundador do Felsberg 
Advogados e referência mundial na área de falência e 

recuperação de empresas. Reconhecido por publicações como Latin Lawyer, Chambers and 
Partners, The Legal 500 e Leaders League como um dos advogados líderes de insolvência 
no Brasil, participou dos comitês responsáveis pela elaboração da atual Lei de Falências e 
Recuperação de empresas.

É o primeiro latino-americano a conquistar o GRR Lifetime Achievement Award, por seu 
trabalho no setor de insolvência e reestruturação de empresas no Brasil e no exterior, recebida 
em junho 2019. Ele também foi apresentado por Chambers and Partners com seu Lifetime 
Achievement Award inaugural, Brasil, no dia 31 de março de 2022.

Thomas Benes Felsberg
E-mail: fabianasolano@felsberg.com.br
Telefone: 11 3141-3626
Áreas de Atuação: Reestruturação e Insolvência / 
Agronegócios / Contencioso e Arbitragem

Fabiana Solano

Fabiana é sócia do Felsberg desde 2011. Formada pela 
PUC-SP e com LL.M. em Stanford, USA. Atua ativamente na 
representação de devedores, credores e investidores em 
reestruturações privadas de dívidas e processos de recuperação 

judicial, extrajudicial e falências. Em mais de 20 anos de atuação, representou clientes de diversos 
setores, com destaque para infraestrutura, varejo, energia, agronegócio e mercado financeiro. 
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.

Antes de se juntar à equipe de Reestruturação e Insolvência, Fabiana coordenou uma das 
equipes de contencioso estratégico do escritório. Representou clientes em disputas empresariais 
e arbitragens nacionais e internacionais. Reconhecida pela Chambers (Band Four, Bankruptcy/
Restructuring) e IFLR 1000, também tem sido indicada pela Latin Lawyer, The Legal 500 e Leaders 
League. Possui diversas publicações sobre temas relevantes na área.

Fabiana é membro do Conselho de Administração do Turnaround Management Brasil (TMA Brasil). 
Além disso, faz parte do Conselho de Administração e é coordenadora do Grupo de Insolvência e 
Recuperações Judiciais para a América Latina e Caribe do Meritas, aliança global de escritórios 
de advocacia full service, que inclui 186 escritórios em 94 países, da qual o Felsberg é membro, e 
que é reconhecido como Band One pelo diretório jurídico internacional Chambers and Partners na 
categoria Leading Law Firm Networks: The Elite.



E-mail: annaizelli@felsberg.com.br
Telefone: 11 3141-9193
Área de Atuação: Reestruturação e Insolvência / Tributário 

Anna Flávia Izelli 

Anna Flávia possui ampla experiência na área de contencioso 
tributário, atuando em âmbito administrativo e judicial, na 
defesa quanto à exigência de obrigações tributárias, bem 
como na propositura de medidas judiciais com vistas à 
recuperação de créditos tributários.

Atua também em questões de ordem aduaneira, por meio da assessoria em operações 
de comércio exterior, bem como na defesa quanto à exigência de tributos ou penalidades 
decorrentes do não cumprimento de regimes aduaneiros.

Além disso, assessora outros departamentos do escritório nas operações de M&A, por meio da 
realização de due diligence, bem como nas reestruturações das empresas sujeitas à recuperação 
judicial. É reconhecida pelas publicações Latin Lawyer, The Legal 500, Benchmark Litigation, 
Análise Mulher e Leaders League.

E-mail: claraazzoni@felsberg.com.br 
Telefone: 11 3141-9142
Áreas de Atuação: Reestruturação e Insolvência

Clara Azzoni

Sócia do Departamento de Recuperação Judicial, Insolvência e 
Reestruturação, Clara possui ampla experiência na prestação 
de assessoria jurídica a credores, devedores e investidores em 
recuperações judiciais e extrajudiciais, liquidações por falência 

e assuntos relacionados à insolvência. 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. Clara é reconhecida como Up and Coming pela 
Chambers e como Next Generation Partner pela The Legal 500, e também é reconhecida pela 
Leaders League. 

“Clara is a very good communicator and promptly informs us of all the risks involved in matters 
so we can make a strategic decision.”  – Chambers Brazil Contentious 2021

E-mail: mauriciodelion@felsberg.com.br 
Telefone: 11 3141-9103
Áreas de Atuação: Trabalhista / Esportes e Entretenimento / 
Reestruturação e Insolvência

Maurício Pepe De Lion

Sócio responsável pelo departamento Trabalhista, Maurício 
foca sua prática em direito do trabalho há mais de trinta 
anos, aconselhando e defendendo empresas brasileiras e 
multinacionais em demandas judiciais complexas envolvendo 

executivos e expatriados, bem como elaborando códigos de conduta, políticas de remuneração, 
planos de participação nos lucros ou resultados e stock options.

Maurício possui sólido track record em operações de M&A, processos de reestruturação de empresas 
e recuperação judicial, condução de investigações internas, ações civis públicas, negociações e 
dissídios coletivos em todo o território nacional. Reconhecido como LACCA Approved Attorney 
para direito trabalhista e também pelas publicações Latin Lawyer, The Legal 500, Leaders League 
e Benchmark Litigation.

E-mail: gracapedretti@felsberg.com.br
Telefone: 11 3141-9102
Áreas de Atuação: Bancário e Financiamento / Aviação / 
Infraestrutura / Fintech e Meios de Pagamento / Energia 
Elétrica / Gás Natural / Reestruturação e Insolvência/ 
Fundos de Investimento / Mercado capitais

Maria da Graça Pedretti

Maria da Graça é a sócia fundadora do Felsberg Advogados. 
Possui ampla experiência nas áreas de financiamento de 

projetos e de aeronaves, operações financeiras e estruturadas, mercado de capitais, fundos 
de investimento, private equity e operações de aquisição, alienação e reestruturação de 
sociedades.

Proferiu diversas palestras em eventos no Brasil, Espanha e os Estados Unidos sobre temas 
como fundos de investimento, ofertas públicas iniciais, private equity e financiamento e 
estruturação de projetos. Reconhecida pela Latin Lawyer, The Legal 500, Leaders League, IFLR 
1000, Euromoney Expert Guide e Análise Mulher. 



E-mail: renatobrandao@felsberg.com.br
Telefone: 11 3141-9188
Áreas de Atuação: Societário e Fusões & Aquisições /
Reestruturação e Insolvência / Agronegócios

Renato Brandão

Renato representa clientes públicos e privados em 
diversas transações nacionais e internacionais, incluindo 
investimentos cross-border, project finance, M&A, distressed 
M&A, operações e reestruturações societárias, joint ventures, 

auditorias, due diligence, consultoria societária e contratual, regulação e controle de capital 
estrangeiro e capital brasileiro no exterior, além de regulamentação do Banco Central do Brasil 
e meios eletrônicos de pagamento.

Também aconselha companhias em dificuldades financeiras, abrangendo projetos de gestão 
de crise, reestruturação de dívidas, assessoria em distressed investments e projetos de 
financiamento, negociação e desenvolvimento de estruturas jurídicas e planos não judiciais de 
recuperação que possam viabilizar a realização de investimentos, representando investidores, 
credores, sócios e devedores. Reconhecido pela The Legal 500. 

E-mail: rodrigoprado@felsberg.com.br 
Telefone: 11 3141-9184
Área de Atuação: Reestruturação e Insolvência / Tributário

E-mail: thiagocosta@felsberg.com.br
Telefone: 11 3141-4539
Área de Atuação: Reestruturação e Insolvência

Rodrigo Prado Gonçalves Thiago Dias Costa

Rodrigo é sócio do departamento Tributário. Possui ampla 
experiência em litígios tributários, trabalhando nas esferas 
administrativa e judicial, tanto na defesa quanto na demanda 
de dívidas tributárias, bem como no ajuizamento de ações 
judiciais visando recuperar créditos fiscais. 

Trabalha com questões de tributação da folha de pagamento, prestando assistência e consultoria 
sobre o cumprimento adequado da legislação de contribuição social. Além disso, apoia outros 
departamentos do escritório em operações de M&A por meio da realização de due diligence. 
Reconhecido como Next Generation Partner pela The Legal 500, Rodrigo também é indicado 
pelas publicações Latin Lawyer, Leaders League, Análise Advocacia 500 e Benchmark Litigation. 

Doutorando em Direito Comercial pela Universidade de 
São Paulo (USP), Thiago é sócio da área de Reestruturação 
e Insolvência. Ele já integrava o time Felsberg desde 2014, 
atuando na advocacia consultiva e contenciosa na área 
de Insolvência Empresarial, em processos nacionais e 

internacionais de falência e recuperação de empresas. Sua atuação já foi reconhecida pela The 
Legal 500, Benchmark Litigation e Expert Guides.

E-mail: rafaelmalheiro@felsberg.com.br
Telefone: 11 3141-3630
Área de Atuação: Reestruturação e Insolvência / Tributário

Rafael Malheiro

Rafael é sócio do Departamento Tributário. Com mais de 
20 anos de experiência, Rafael é especialista nos aspectos 
tributários de reorganizações corporativas nacionais e 
internacionais e transações de fusões e aquisições. Rafael 
possui vasta experiência em assuntos contábeis e de 

direito societário relacionados ao planejamento tributário. Ele assessora clientes em litígios 
administrativos, tributação de não residentes, preços de transferência, questões de imposto de 
renda corporativo e nos aspectos tributários de reorganizações de falências e reestruturação de 
grupos em dificuldades. É reconhecido pela Chambers and Partners, The Legal 500 e Leaders 
League por sua atuação tributária. 

“Tax specialist with deep practical knowledge of the area” – Chambers Latin America 2021.



SÃO PAULO
Av. Cidade Jardim, 803 - 5º andar
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Tel: (11) 3141-9100

RIO DE JANEIRO
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Botafogo - Rio de Janeiro - RJ
Tel: (21) 2156-7500
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Tel: (11) 3141-9100
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