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O CMA tem atuação destacada na concepção, 
estruturação e manutenção de fundos de 
investimento de qualquer natureza no Brasil.

Nossos serviços abrangem estruturas complexas de 
fundos de investimento, incluindo aspectos fiscais, 
de governança corporativa e M&A, antitruste, com-
pliance, reestruturação financeira e recuperação de 
crédito.

Possuímos extensa prática na assessoria, em espe-
cial, a gestores de recursos, administradores fiduci-
ários, family offices e investidores profissionais, em 
todos os atos aplicáveis para sua constituição e em 
suas atividades operacionais, necessários ao aten-
dimento de requisitos e ao acompanhamento do 
desenvolvimento das respectivas indústrias de atu-
ação.

Atuamos junto aos mais diversos tipos de fundos, 
com especial atenção para os aspectos de gover-
nança, liquidez, e estratégia dos investimentos, e em 
negociações de investimentos e desinvestimentos 
nos diversos setores da economia, em operações de 
M&A envolvendo companhias públicas e privadas, e 
em segmentos específicos como óleo e gás e dis-
tressed assets.

RECONHECIMENTOS
Leading firm em Corporate Law / Mergers & Acqui-
sitions

 • Chambers Global: 2011, 2012, 2013 2014, 2015, 2016, 
2017, 2018 and 2019

 • Chambers Latin America: 2009, 2012, 2013, 2014, 
2015, 2016, 2017, 2018, 2019, 2020 and 2021

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

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

 • Leaders League: 2018, 2019 and 2020

Leading firm em Capital Markets Law

 • Global Chambers: 2014 and 2015

 • Chambers Latin America: 2014 and 2015

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

 • The Legal 500: 2014, 2015, 2016, 2017, 2018 and 2019

Um dos escritórios mais admirados em Societário

 • Análise Advocacia 500: 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 
2016, 2017, 2018, 2019 and 2020

Campos Mello boasts a team of intelligent and hi-
ghly trained lawyers who handle our work with a 
very practical approach.

Chambers Latin America

They are committed, pragmatic and accessible.         
I would definitely work with them again.

Cliente, Chambers Latin America

The service was excellent; their lawyers were ex-
tremely responsive, punctual and flexible with our 
schedules, concerns and issues. They have a strong 
presence in Latin America. 

Cliente, Chambers Latin America
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