DESCRITIVO DA EQUIPE
Guilherme Fernandes Cooke
Sócio responsável pelas áreas de Mercado de Capitais, Compliance e Wealth Planning do
Velloza & Girotto Advogados desde Março de 2015. Tem longa experiência em mercado
de capitais, especialmente na indústria de fundos de investimento, bem como em estruturas
planejamento patrimonial nacional e internacional para famílias. Antes de se juntar ao
escritório, passou pouco mais de 11 anos atuando como in house counsel e compliance officer de
relevantes gestores de recursos do mercado nacional. Entre 2004 e 2009 ocupou tais
funções na Arsenal Investimentos, anteriormente conhecida como BPW Wealth
Management, empresa fundada por Roger Ian Wright e focada em gestão de patrimônio
financeiro de ultra high net worth individuals. Após sua experiência na Arsenal, Guilherme se
juntou, no fim de 2009, ao departamento jurídico e de compliance da Vinci Partners, tendo
sido o responsável pelos assuntos regulatórios do grupo perante CVM, ANBIMA, BACEN
e SEC, bem como pelo desenvolvimento e manutenção dos diversos produtos financeiros
nacionais e internacionais geridos pelo grupo. Ocupou, inclusive, o cargo de diretor
estatutário da Vinci Partners DTVM, de onde saiu para se juntar ao escritório. Palestrante
em diversos eventos relevantes do mercado de capitais nacional, teve participação ativa na
ANBIMA e nas discussões com CVM na reforma regulatória da indústria de fundos de
investimento iniciada em 2012. Formado em Direito pela Universidade Presbiteriana
Mackenzie (2004), cursou o CEABE, da Escola de Economia da FGV/SP (2006), os LLMs
de Direito dos Mercados Financeiro e de Capitais (2008) e de Direito Societário (2010) do
Insper-SP, e Pós-Graduação em Jornalismo na Fundação Cásper Líbero (2015). Fluente em
inglês.
COORDENADORES
Carlos Mauricio Mirandola
Coordenador das áreas de Mercado de Capitais e Compliance do Velloza & Girotto
Advogados desde Novembro de 2015. Antes de se juntar ao escritório, entre 2013 e 2015,
foi Diretor Jurídico e de Compliance da Guepardo Investimentos, responsável pelo programa
de compliance e integridade da gestora, regulação e estruturação de produtos. Tem
experiência e ocupou posições de liderança na área privada entre 2010 e 2013 em
renomados escritórios de advocacia especializados em mercado de capitais, e na área
pública entre 2004 e 2007, tendo sido coordenador-geral de agricultura e indústria no
Ministério da Justiça (SDE-MJ), representante do MJ no GICI-SV, responsável pelas
negociações de comércio de serviços e serviços financeiros na OMC, e diretor técnicoadministrativo de eficiência, qualidade e reforma da administração pública na Casa Civil do
governo do Estado de São Paulo. É membro da Seção Internacional do New York State Bar
Association, (NYSBA), vice-president (VP) do Latin American Council (LAC) e co-chair do
Brazilian Chapter da organização. É Bacharel em Direito pela Faculdade de Direito da USP
(2003), Mestre (2007) e Doutor (2010) em Direito também pela Faculdade de Direito da
USP, possui LL.M (2008) e é JSD candidate pela Columbia Law School, onde é foi membro

do programa de Law & Economics of Capital Markets da mesma universidade. Fluente em
inglês e francês.
Diego Nabarro
No escritório desde março de 2015, é Coordenador do núcleo de Private Equity, Venture
Capital, Startups & High-Tech Investments da área de Mercado de Capitais do Velloza &
Girotto Advogados. Antes de se juntar ao escritório, entre 2012 e 2015, foi sócio fundador
de Nabarro & Pfeferman Advogados, boutique especializada no atendimento a startups de
tecnologia, investidores anjo e fundos de investimento de venture capital. Previamente à
fundação de Nabarro & Pfeferman, passou por grandes escritórios de advocacia. Tem
profunda experiência nas áreas de direito digital, societário, M&A com foco em Venture
Capital e antitruste. Foi vencedor em 2014 e 2015 na categoria “Assessoria Jurídica” do
Spark Awards, premiação organizada pela Microsoft e pela ABStartups. Bacharel em direito
pela Escola de Direito de Sâo Paulo da Fundação Getúlio Vargas (2011), cursou pósgraduação lato sensu em Direito e Tecnologia da Informação pela Universidade de São Paulo
(2015). Fluente em inglês.
Helena Mendonça de Toledo Arruda
Coordenadora do núcleo de Investimentos Imobiliários da área de Mercado de Capitais do
Velloza & Girotto Advogados desde Julho de 2016. Tem grande expertise no mercado de
capitais brasileiro, em especial, no desenvolvimento de estruturas de securitização (CRI),
Fundos de Investimento Imobiliário - FII e due diligence imobiliária, tendo sido reconhecida
pelo Chambers and Partners como “associate to watch” nas publicações dos anos de 2015 e
2016. Entre os anos de 2009 e 2015, atuou na área de Mercado de Capitais do PMKA
Advogados, sendo que durante o primeiro semestre de 2016 foi responsável pelo
Departamento Jurídico do Grupo Gaia. Nos primeiros anos de sua carreira, entre os anos
de 2005 e 2009, atuou como analista e gerente, respectivamente, das áreas de Mercado de
Capitais do Banco Santander e do Banif Investment Bank. Formada em Direito pela PUCSP (2006), cursou LL.M em International Financial Law na King’s College London - KCL
(2011-2012). Fluente em inglês.
Thomas Becker Pfeferman
No escritório desde março de 2015, é Coordenador do núcleo de Private Equity, Venture
Capital, Startups & High-Tech Investments da área de Mercado de Capitais do Velloza &
Girotto Advogados. Antes de se juntar ao escritório, entre 2012 e 2015, foi sócio fundador
de Nabarro & Pfeferman Advogados, boutique especializada no atendimento a startups de
tecnologia, investidores anjo e fundos de investimento de venture capital. Nos últimos anos,
assessorou startups, investidores e aceleradoras em operações de investimento e
estruturação de novos modelos de negócio de inovação. Antes de fundar Nabarro &
Pfeferman, atuou na área de direito bancário e fusões e aquisições de grandes escritórios.
Atua nas áreas de propriedade intelectual, direito digital, fusões e aquisições e mercado de
capitais com foco no mercado de tecnologia. Foi vencedor em 2014 e 2015 na categoria
“Assessoria Jurídica” do Spark Awards, premiação organizada pela Microsoft e pela
ABStartups. É bacharel em direito pela Escola de Direito de São Paulo da Fundação
Getúlio Vargas (2011) com intercâmbio acadêmico pela FGV na IDC Herzlyia (Israel).
Fluente em inglês.
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CONSULTOR
Ronald David Grant
Consultor da equipe da área de Mercado de Capitais do Velloza & Girotto Advogados,
onde ingressou em Maio de 2005, com mais de 30 anos de experiência em assuntos
relacionados a instituições financeiras. Também atua na área empresarial e bancária em
ampla gama de operações, nacionais e internacionais. Antes de ingressar no escritório, foi
sócio de relevantes escritórios de advocacia nacionais, e entre 1982 e 2000, ocupou
posições como advogado sênior em grandes instituições financeiras de capital estrangeiro
estabelecidas no País – de 1982 a 1987 no Citibank e de 1987 a 2000 no BankBoston.
Bacharel em direito pela Faculdade de Direito da Pontifícia Universidade Católica de São
Paulo (1982).
ADVOGADOS
Caio Watanabe Rocha de Mello
Integra o núcleo de Investimentos Imobiliários da área de Mercado de Capitais do Velloza
& Girotto Advogados desde Agosto de 2016. Antes de se juntar ao escritório, foi advogado
associado da equipe de mercado de capitais do Bicalho e Mollica Advogados entre julho de
2013 e julho de 2016, e entre 2011 e 2014 foi estagiário e trainee da equipe de mercado de
capitais do PMKA Advogados. Tem forte experiência na condução de ofertas públicas de
CRI e outros títulos (CCB, CCI e Debêntures); constituição de Fundos de Investimento
Imobiliário - FII e na realização de due diligence imobiliária. Formado em Direito pela
Universidade Presbiteriana Mackenzie (2013), e cursou Pós Graduação na GVLaw em
Direito dos Contratos (2016). Fluente em inglês.
Diana Supanik Machado
Integra as equipes de Mercado de Capitais e Compliance do Velloza & Girotto Advogados
desde 2009, tendo passado pela área de Markets and Securities Services do Citibank entre
dezembro de 2012 e julho de 2013. Com mais de 6 anos de experiência dedicada a fundos
de investimento líquidos e aspectos regulatórios da indústria de asset management, Diana é
bacharel em Direito pela Universidade Paulista – UNIP (2010), e atualmente cursa
especialização em Direito Empresarial na Pontifícia Universidade Católica SP (previsão de
conclusão em 2016). Fluente em inglês.
Felipe Marin Vieira
Integra as equipes de Mercado de Capitais e Compliance do Velloza & Girotto Advogados
desde setembro de 2016. Trabalhou no Departamento Jurídico e de Compliance da Vinci
Partners entre 2012 e 2016. Antes da Vinci Partners, trabalhou no Departamento Jurídico
da Credit Suisse Hedging-Griffo, tendo se dedicado à prestação de assessoria jurídica para
private banking, asset management e corretora de valores. Tem forte experiência na estruturação
e manutenção de fundos de investimento líquidos e estruturados. Participou de reformas
regulatórias, especialmente ICVM 554, ICVM 555 e ICVM 558. Foi membro suplente do
"Comitê de Gestores de Patrimônio" e do "Comitê de Fundos de Ações" da ANBIMA –
Associação Brasileira das Entidades dos Mercados Financeiro e de Capitais entre 2015 e
2016. É bacharel em Direito pela Universidade Presbiteriana Mackenzie (2014) e
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atualmente cursa Master of Laws (LLM) em Direito dos Mercados Financeiro e de Capitais
no Insper-SP (2016). Fluente em inglês.
Priscila Monteiro Cunha
Integra as equipes de Mercado de Capitais e Compliance do Velloza & Girotto Advogados
desde julho de 2012. Com atuação destacada em assuntos dedicados a fundos de
investimento estruturados, aspectos regulatórios da indústria de asset management e projetos
de compliance, Priscila acumula 7 anos de experiência jurídica e operacional em suas áreas de
atuação. Antes de se juntar ao escritório, entre 2008 e 2012, Priscila atuou no controle e
acompanhamento da documentação de operações de Mercado de Capitais, Trade Finance e
Reestruturação de Dívidas do Banco Santander. Bacharel em Direito pela Universidade
Presbiteriana Mackenzie (2011), e cursando LL.M em Direito dos Mercados Financeiro e
de Capitais pelo Insper-SP (previsão de conclusão em 2016). Fluente em inglês.
Thais Helena Monteiro Riccio
Integra as equipes de Mercado de Capitais e Compliance do Velloza & Girotto Advogados
desde fevereiro de 2016. Antes de se juntar ao escritório, dedicou-se por 8 anos à atuação
como in house counsel de relevantes empresas do mercado de capitais nacional. Entre 2008 e
2012 coordenou a área de direito societário e regulatório da CR2 Empreendimentos
Imobiliários S/A, onde desenvolveu expertise no controle regulatório de companhias
abertas com alto nível de governança e na emissão de títulos de dívidas estruturadas. Em
fevereiro de 2012 juntou-se à Apogeo Investimentos, empresa do Grupo Vinci Partners, na
qual atuou como responsável pela área jurídica e de compliance, conduzindo estruturações e
reorganizações dos fundos de investimento distribuídos pela empresa e controlando os
deveres regulatórios relacionados às atividades de consultoria e distribuição de valores
mobiliários perante CVM, ANBIMA e ANCORD. Em janeiro de 2014, juntou-se ao
departamento jurídico da Vinci Partners, onde conduziu a estruturação da Vinci DTVM,
distribuidora do Grupo Vinci constituída em fevereiro de 2015, e dedicou-se à organização
e manutenção dos diversos fundos de investimento geridos pelo Grupo, até janeiro de
2016. Graduada em Direito pela Universidade do Estado do Rio de Janeiro - UERJ (2010)
e Master of Laws (LLM) em Direito Societário e Mercado de Capitais pelo IBMEC-RJ
(2013). Fluente em Inglês.
AUXILIARES JURÍDICOS
Caio Santana Soares
Integra as equipes de Mercado de Capitais e Compliance do Velloza & Girotto Advogados
desde 2010, tendo ingressado como estagiário, e desde fevereiro de 2014 atua como auxiliar
jurídico, acumulando 5 anos de experiência em assuntos diversos de mercado de capitais,
com foco em fundos de investimento líquidos, aspectos regulatórios da indústria de asset
management e projetos de compliance. Estudante da Faculdade de Direito da Universidade
Paulista – UNIP, com previsão de formação em dezembro de 2016, participa
frequentemente de cursos ministrados em relevantes fóruns, em temas como compliance
jurídico, aspectos relevantes da lei das sociedades anônimas, entre outros. Fluente em
inglês.
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Stefany Bonpan Machado
Integra as equipes de Mercado de Capitais e Compliance do Velloza & Girotto Advogados
como auxiliar jurídico desde julho de 2015, tendo passado pela mesma área do escritório
entre janeiro de 2013 a julho de 2014. No período entre julho de 2014 até seu recente
retorno, Stefany foi estagiária da área de Wealth Management & Services do Banco Itaú
Unibanco S.A. Estudante da Faculdade de Direito da Universidade Presbiteriana
Mackenzie, com previsão de formação em dezembro de 2015. Fluente em inglês.
ESTAGIÁRIOS
Fernando Pedro Zandonadi Vasconcelos
Integra as equipes de Mercado de Capitais e Compliance do Velloza & Girotto Advogados
como estagiário desde maio de 2015. Antes de se juntar ao escritório, teve experiência
prévia em outros escritórios de advocacia nas áreas de Direito Tributário e Imobiliário.
Estudante da Faculdade de Direito na Pontifícia Universidade Católica de São Paulo (PUCSP), com previsão de formação para Dezembro de 2018. Fluente em inglês e espanhol.
Enrique Calabria de Carvalho
Integra as equipes de Mercado de Capitais e Compliance do Velloza & Girotto Advogados
como estagiário desde maio de 2015. Estudante de Direito nas Faculdades Metropolitanas
Unidas, com previsão de formação para Dezembro de 2019. Fluente em inglês e espanhol.
Fernanda Russo Garcia
Integra as equipes de Mercado de Capitais e Wealth Planning do Velloza & Girotto
Advogados como estagiária desde abril de 2016. Antes de se juntar ao escritório, teve
experiência prévia no setor jurídico da Consenso Investimentos por cerca de 2 anos.
Estudante da Faculdade de Direito na Universidade Presbiteriana Mackenzie (MACK-SP),
com previsão de formação para Dezembro de 2017. Participante do Grupo de Estudos de
Direito Tributário e Arbitragem. Fluente em inglês e espanhol.
Giovanna Ferreira
Integra a equipe de Mercado de Capitais do Velloza & Girotto Advogados como estagiária
desde março de 2016. Antes de se juntar ao escritório, teve experiência de 11 meses como
jovem aprendiz no Bank of America Merrill Lynch Banco Multiplo SA na área jurídica
(Global Trading Services – Direito Societário). Estudante da Faculdade de Direito da
Universidade Presbiteriana Mackenzie, com previsão de formação em julho de 2020.
Fluente em inglês.
Luiza Martinez
Integra as equipes de Mercado de Capitais e Compliance do Velloza & Girotto Advogados
como estagiária desde julho de 2015, com ênfase em Startups, High-Tech e Venture
Capital. Experiência em estágios de férias na área contábil e jurídica da KSI Brasil
Auditores Independentes. Estudante da Escola de Direito da Fundação Getulio Vargas,
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com previsão de formação em dezembro de 2016. Participante do Grupo de Estudos de
Empresas Familiares e do Laboratório de Empresas Nascentes em Tecnologia, ambos da
FGV Direito SP. Foi membro do Centro Acadêmico da FGV Direito SP e do Centro de
Estudos Jurídicos Júnior. Foi integrante da equipe oficial da FGV Direito SP na
competição Oxford’s Price Media Law Moot Court entre 2014 e 2015. Fluente em inglês e
espanhol.
Thaís Megale Rezende dos Santos
Integra as equipes de Mercado de Capitais e Compliance do Velloza & Girotto Advogados
como estagiária desde julho de 2016. Antes de se juntar à área, teve experiência prévia no
próprio escritório, na área de Societário e Contratos. Estudante da Faculdade de Direito da
Universidade Presbiteriana Mackenzie (MACK-SP), com previsão de formação para
Dezembro de 2017. Fluente em inglês e espanhol.
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