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Nossa prática de Reestruturação e Insolvência é mul-

tidisciplinar, composta por oito sócios e um grupo de 

advogados dedicados apenas à prática. Acreditamos 

que uma reestruturação bem-sucedida é aquela em 

que algum tipo de acordo pode ser feito e que o envol-

vimento de pessoas com várias capacidades aumenta 

as chances de sucesso.

Os principais serviços oferecidos pela  
nossa prática são:

• Representação de investidores interessados em 
ativos de empresas com dificuldades financeiras, 
em recuperação judicial ou extrajudicial ou de 
massa falida. Realizamos análises de risco, prepa-
ramos contratos, negociamos e desenvolvemos 
planos de reorganização para tornar o investimen-
to do cliente viável;

• Representação de instituições financeiras e 
investidores em financiamentos de empresas com 
dificuldades financeiras ou em recuperação judicial 
ou extrajudicial;

• Defesa de interesses de credores e recuperação 
de seus créditos contra devedores em processos 
de recuperação judicial, extrajudicial e falência; 
participação em comitês de credores ad hoc; 
negociação com devedores e credores; revisão de 
acordos e planos de recuperação; e proposição de 
medidas legais.

• Assistência estratégica para empresas em difi-
culdades financeiras, incluindo reestruturação de 
dívidas, reorganizações extrajudiciais, venda de 
ativos e/ou obtenção de financiamentos.



Nossos reconhecimentos

Nossa sócia e nossos sócios

Latin Lawyer 250 Restructuring  
& Insolvency (2016 – 2020)
Restructuring Deal of the Year - Oi judicial 
reorganization (2018)
Restructuring Deal of the Year – Odebrecht Oil and Gas 
reorganization (2017)
Restructuring Deal of the Year - OAS judicial 
reorganization (2015)
Restructuring Deal of the Year - OGX judicial 
reorganization (2014)
Restructuring Deal of the Year - CELPA judicial 
reorganization (2012)
Restructuring Deal of the Year - Santelisa Vale (2009)
Banking & Finance Deal of the Year - debtor-in-
possession loan da LATAM Airlines (2020)

Global Finance Deal of the Year - Oi judicial 
reorganization (South America 2018)
Global Finance Deal of the Year  
OGX judicial reorganization (South America 2014)

Band #3 em Bankruptcy/Restructuring  
(2012-2021)

Bankruptcy & Restructuring  
(2012-2021)

Restructuring of the Year Costellation 
Oil Service  (2020)
Loan of the Year – LATAM Airline’s DIP 
financing (2021)

Tax Restructuring Deal of The Year 
OGX judicial reorganization (2014)
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