
Contamos com especialistas em mercado 
financeiro e de capitais, o que possibilita 
assessorar clientes de modo estratégico. 
Nossa atuação prioriza o atendimento personaliza-
do aos clientes em operações de dívida e regulatório 
do Banco Central e da CVM, através de uma estrutu-
ra full service do CMA e de uma equipe especializada 
e experiente.

A legislação bancária e de mercado de capitais apri-
mora-se diariamente, exigindo um conhecimento 
sempre atualizado, por parte dos profissionais de 
assessoria jurídica, sobre regulação nacional e in-
ternacional.  Uma prática que requer uma atenção 
constante ao desenvolvimento do mercado e seus 
impactos jurídicos e negociais para fornecer ao 
cliente uma compreensão abrangente, algo que o 
CMA desenvolve com alto nível de especialização.

Atendemos uma diversidade de empresas dos mais 
variados setores. Entre os principais serviços da nos-
sa assessoria destacamos:

 • Assessoria legal na constituição de instituições fi-
nanceiras e outras instituições supervisionadas e 
na obtenção de autorizações necessárias perante 
órgãos reguladores;

 • Atuamos nas mais diversas operações bancárias e, 
de forma mais específica, em financiamento para 
viabilizar projetos industriais e de infraestrutura. 
Dentre os serviços prestados nas áreas bancária e 
de financiamento, destacamos assessoria jurídica 
em:

 • Contratos de empréstimo bilaterais e sindicali-
zados;

 • Financiamento de projetos de infraestrutura e 
outros;

 • Aquisições alavancadas (leveraged buyouts) e 
outras modalidades de financiamento de aqui-
sições;

 • Operações estruturadas;

 • Cartas de crédito bancário e outros instrumen-
tos de dívida;

 • Dívidas subordinadas, linha de crédito mezanino 
e outras operações de capital regulatório;

 • Financiamentos para importação e exportação;

 • Linhas de crédito sênior, com ou sem garantia 
real;

 • Ofertas de ações e títulos de dívidas de emis-
sores brasileiros, privados e governamentais, no 
Brasil e no exterior;

 • Venda de carteiras de crédito, inadimplidos ou 
não;

 • Operações de derivativos e tesouraria;

 • Reestruturação de dívidas e liability manage-
ment;

 • Securitização lastreada em ativos e operações 
conexas.

RECONHECIMENTOS
Nossa atuação foi reconhecida pelas principais pu-
blicações que ranqueiam escritórios e advogados 
com base na opinião de clientes:

Leading Firm em Direito Bancário & Finanças

 • Chambers Global: 2014, 2015, 2016, 2018 e 2020

 • Chambers Latin America: 2013, 2014,  2015, 2016, 
2017, 2018, 2019, 2020 e 2021

 • The Legal 500: 2012, 2013, 2014,  2015, 2016, 2017, 
2018, 2019 e 2020

 • IFLR 1000: 2014, 2015,  2016, 2017, 2018 e 2020

 • Leaders League: 2019 e 2020

Leading Firm em Projetos e Infraestrutura

 • The Legal 500: 2015,  2016, 2017 e 2018

 • Leaders League: 2019
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Leading Firm em Financiamento de Projetos

 • IFLR 1000: 2020

Um dos escritórios mais admirados do país na ca-
tegoria full service em Bancos (setor)

 • Análise Advocacia 500: 2013

Leading lawyers em Direito Bancário & Finanças

Roberto Vianna do Rego Barros

 • Chambers Global: 2012, 2013, 2014,  2015,  2016, 2018 
e 2020

 • Chambers Latin America: 2009, 2012, 2013, 2014, 
2015, 2016, 2017, 2018, 2019 e 2020

 • IFLR 1000: 2013, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018, 2019 e 
2020

 • Who’s Who Legal Brazil: 2013, 2014, 2015, 2016 e 
2020

 • The Legal 500: 2012, 2013, 2014, 2015, 2016 e 2018

 • Best Lawyers: 2020

Fabio Perrone Campos Mello

IFLR 1000: 2014, 2015,  2016, 2017, 2018, 2019 e 2020

Fabiano Gallo

IFLR 1000: 2014, 2015, 2016, 2017, 2018, 2019 e 2020

Jorge Gallo

IFLR 1000: 2020

Chambers Global: 2020

The Legal 500: 2020

Os advogados do Campos Mello são especialistas 
em cessão de crédito e contribuíram para a nossa 
empresa de forma bastante significativa.

Chambers Latin America 2016

Considero Roberto Vianna do Rego Barros para ser 
um dos principais advogados de finanças no Brasil.

Chambers Latin America 2016

Roberto Vianna e sua equipe da Campos Mello 
Advogados são muito profissionais e altamen-
te orientada para os serviços. Eles combinam um 
conhecimento aprofundado de direito financeiro 
brasileiro e experiência prática.

IFLR 1000 2016

A equipe possui experiência no mercado financei-
ro, tanto na estruturação quanto na regulamenta-
ção. As suas vantagens competitivas são as combi-
nações de envolvimento inteligente nos negócios, 
conselhos legais e preços competitivos.

Chambers Latin America 2015

Fontes elogiam Roberto Vianna do Rego Barros por 
ser extremamente prático, ágil e possuir uma com-
binação de inteligência nos negócios e profundo 
conhecimento jurídico.

Chambers Global 2015

Em São Paulo Roberto Barros é considerado por 
um cliente como um dos principais advogados de 
finanças no Brasil, e apoiado por dois jovens e ta-
lentosos associados.

The Legal 500 Latin America 2014
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