
Nossos advogados são plenamente qualificados 
para analisar as questões trazidas sob diferentes 
ângulos e propor soluções criativas e práticas de 
acordo com as necessidades de cada cliente.
Prestamos assessoria jurídica em questões envol-
vendo todo tipo de litígios, como procedimentos 
judiciais em primeira e segunda instâncias, tanto na 
Justiça Estadual quanto Federal, nos Tribunais Supe-
riores ou nos procedimentos arbitrais. 

Trabalhamos também com a prevenção de litígios, 
principalmente através da mediação, buscando a 
solução do conflito antes que haja uma ação judicial 
ou procedimento arbitral.

Nosso experiente time atua em situações que es-
tão sob as regras das principais instituições arbitrais 
brasileiras e internacionais. Representar os clientes 
em disputas e atuar de forma proativa e preventiva 
para o melhor resultado em questões de contencio-
so e arbitragem é parte do atendimento jurídico es-
pecializado do CMA. 

Nossa atuação possui um amplo conjunto de ser-
viços, tendo como destaques: 

 • Assuntos e disputas societárias;

 • Questões de infraestrutura e construção;

 • Disputas envolvendo contratos e obrigações;

 • Questões consumeristas;

 • Questões de responsabilidade civil;

 • Questões imobiliárias;

 • Questões regulatórias e de direito público;

 • Questões de direito digital;

 • Product Liability;

 • Questões bancárias;

 • Recuperação judicial de crédito;

 • Ações coletivas;

 • Questões pré-contenciosas, consistente na aná-
lise dos pontos fortes e sensíveis do cliente e na 
definição de estratégias;

 • Sucessões e Testamentos;

 • Ratificação e execução de decisões arbitrais es-
trangeiras no Brasil e na elaboração de contratos 
e cláusulas de resolução de litígios.

RECONHECIMENTOS
Leading Firm em Arbitragem
Leaders League Brazil: 2021, 2022 e 2023

Leading Firm em Contencioso
Legal 500: 2022 e 2023

Chambers Brazil - Regions - Rio de Janeiro: 2022

Leaders League Brazil: 2022 e 2023

ESPECIALISTAS

Felipe Hermanny
Sócio
T +55 11 3077-3519
felipe.hermanny@cmalaw.com
São Paulo 

Leandro Rinaldi
Sócio
T +55 21 3262 3025
leandro.rinaldi@cmalaw.com
Rio de Janeiro 

João Marçal Martins
Sócio
T +55 11 3077 3500
joao.marcal@cmalaw.com
São Paulo 

Domiciano Sá
Sócio
T +55 21 3262 3014
domiciano.sa@cmalaw.com
Rio de Janeiro

Leonardo Ribas
Sócio
T +55 11 3077 5645
leonardo.ribas@cmalaw.com 
São Paulo 

CONTENCIOSO CÍVEL, ARBITRAGEM 
E MEDIAÇÃO
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