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Experiência 
Marcelo é advogado com atuação no Japan Desk. Sua expertise técnica engloba 

o consultivo e o contencioso estratégico das áreas cível, empresarial e 

administrativa, e possui certificação na área de regulação e proteção de 

dados pessoais e privacidade. Possui experiência em atender às várias 

necessidades dos clientes (pessoas físicas e jurídicas), tanto aqueles que 

já desenvolvem negócios no Brasil como também os que planejam investir no 

País, especial e notadamente aos de origem japonesa. 

 

Formação 
• Mestrado em Sociologia, Faculdade de Ciências Humanas da Universidade 

de Osaka/Japão. 

• Bacharel em Direito, Faculdade de Direito da Universidade de São Paulo 

– USP/SP. 

• Bacharel em Jornalismo, Escola de Comunicações e Artes da Universidade 

de São Paulo – USP/SP. 

 

Outras Atividades 
• Membro do Conselho Deliberativo do Instituto de Direito Comparado Brasil 

Japão. 

• Membro do Centro de Estudos Legais Asiáticos (CELA) da Faculdade de 

Direito da Universidade de São Paulo – USP. 

• Membro do Burajiru Hou no Kai (ブラジル法の会 – Grupo de Pesquisa em 

Direito Comparado Brasil-Japão). 
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