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Fabiano tem atuado por mais de 20 anos, em assuntos de direito societário, fusões e aquisições (operações
primárias e secundárias), operações cross‐border envolvendo países da América Latina, representação de
companhias abertas em assuntos societários e, notavelmente, operações de fundos de private equity tanto pelo
lado comprador quanto vendedor. Fabiano possui, ainda, vasta experiência na representação de acionistas,
administradores e companhias em procedimentos administrativos perante a Comissão de Valores Mobiliários –
CVM.
Fabiano foi advogado interno da Wyeth Pharmaceuticals, Inc. (atual Pfizer Inc.), localizada no estado da
Pennsylvania, Estados Unidos, sendo responsável pela coordenação de questões jurídicas envolvendo países da
América Latina.

Áreas de Atuação

Formação
Bacharel em Direito pela Pontifícia Universidade Católica de
São Paulo (PUC‐SP).

Companhias Abertas
Fusões e Aquisições
Societários
Private Equity

Mestrado em Direito (LL.M.) pela University of Pennsylvania.
Membro da Ordem dos Advogados do estado de New York,
Estados Unidos (New York State Bar).

Reconhecimentos
A publicação Chambers and Partners reconhece Fabiano como um dos principais advogados nas áreas de Direito
Societário e Fusões e Aquisições, com forte atuação em fundo de private equity e venture capital, além de sua
notável experiência em assessoria em M&A na área de energia. Os clientes expressam a sua admiração,
destacando: “É capaz de resolver problemas complexos com criatividade, rigor técnico e boa qualidade”.
(Chambers Global 2021)
Fabiano também foi reconhecido pelo Chambers Global 2022 entre os profissionais de maior destaque em
Corporate e Mergers & Acquisitions.
A publicação The Legal 500 2022 recomenda Fabiano nas áreas de Direito Societário e Fusões e Aquisições. De
acordo com a avaliação de um cliente “Fabiano Milani – alto conhecimento técnico”.
Fabiano é listado como um dos advogados mais admirados do Brasil pela publicação Análise Advocacia 2021.
Ele foi um dos advogados listados no Ranking de M&A Transações Large‐cap e Direito Societário / M&A 2022 do
Leaders League Brasil.

