FRANCO ADVOGADOS ANUNCIA NOVOS SÓCIOS
O escritório Franco Advogados, especializado em Direito Empresarial, anuncia dois
novos sócios: Renato Scardoa e Taarik Castilho.
Os novos sócios já integravam o escritório e foram promovidos.
O advogado Renato Scardoa passa a assumir a nova função após três anos no escritório, respondendo pelas áreas Corporativo (contratual, societário, fusões e
aquisições e assessoria para investimento estrangeiro) e Consultoria em Reestruturação e Recuperação de Empresas, composta pelos advogados Paula Nogueira Andrade Cunha, Gabriela Sarti, Isadora Oshiro e Gabriel Passarelli.
Formado em Direito pela Pontifícia Universidade Católica de São Paulo e mestrando
pela mesma instituição, Renato Scardoa teve experiência em escritórios de advocacia de grande porte e em departamento jurídico de empresas multinacionais, incluindo atuação na Califórnia como International Legal Counsel em empresa multinacional americana. Renato Scardoa tem larga experiência em planejamento societário
e operações de fusões e aquisições, na negociação de contratos nacionais e internacionais, implantação de negócios no Brasil por empresas estrangeiras, bem como na
assessoria em reestruturação e recuperação de empresas.
O advogado Taarik Castilho passa a assumir a nova função após quatro anos no escritório, respondendo pelas áreas Contencioso Cível e Consultoria em Direito Imobiliário, composta pelos advogados João Monfardini e Marina Santos.
Formado em Direito pela Universidade de São Paulo e mestre pela mesma instituição,
Taarik Castilho teve experiência em escritórios de advocacia de grande porte, atuando na defesa dos interesses de empresas e consórcios de grande porte, nacionais
e internacionais, em litígios judiciais e extrajudiciais, destacando-se especialmente no
patrocínio de causas ligadas a disputas societárias, ao setor de infraestrutura, construção civil, bem como na condução de auditorias e consultorias para a aquisição
de imóveis e execução de empreendimentos imobiliários, além de prestar assessoria
estratégica na administração de riscos em operações do mercado imobiliário.
Com unidades em São Paulo e Porto Alegre, Franco Advogados reúne especialistas
nos mais diversos ramos do direito empresarial, assessorando empresas nacionais e
estrangeiras tanto em questões consultivas quanto em disputas judiciais. Pelos trabalhos realizados no ano de 2014, Franco Advogados figurou em 1º lugar na premiação Análise Advocacia 500, categoria abrangente no Estado do Rio Grande do Sul.

