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Somos um escritório de
advocacia empresarial
dedicado a alcançar
resultados por meio
de esforço coletivo e
dedicação aos nossos
clientes e propósito.
Mesclamos expertise
jurídica com profundo
conhecimento prático
e setorial.

Nossos advogados
compartilham o
mesmo compromisso
com a excelência

e

praticidade, o que é

traduzido numa prestação
de serviços eficiente e
de alto valor agregado.
Focamos em antecipar as
necessidades de nossos
clientes, entregando um
trabalho diferenciado e
exclusivo, qualquer que
seja o tamanho do cliente
ou do problema.

Para ver o que ainda não
foi visto e pensar o que
não foi pensado, é preciso
visão, profundidade e estar
à frente das mudanças
no mundo.

Acreditamos na

diversidade
de pessoas e
de ideias

Por isso, no CASCIONE
acreditamos que o
caminho é aliar técnica a
inteligência e propósito.
É traduzir complexidade
em simplicidade
com sofisticação.
É estabelecer relações
duradouras com empatia
e respeito.
É usar a diversidade de
olhares para extrair o
máximo da inteligência
coletiva.
É assumir o protagonismo
da nossa história.
É realizar nossas
aspirações com

maestria.

EXPERTISE
com

propósito

MERCADO DE CAPITAIS

Nosso time de mercado de capitais
tem vasta experiência em uma
ampla variedade de operações
envolvendo valores mobiliários,
o que nos possibilita assessorar
nossos clientes em diferentes
operações do segmento com
precisão e eficiência.

Representamos as principais
instituições financeiras globais,
além de empresas de capital
aberto, hedgefunds, asset
managers e investidores.
Assessoramos a emissão de
ofertas públicas e privadas
nos mercados doméstico e
internacional, com a emissão de
títulos e valores mobiliários como
ações, debêntures, CRI, CRA,
cotas de fundos de investimento
estruturados, ADRs, BDRs,
commercial papers, bonds e notes.

Nossa estrutura full
service nos permite
contar com a assessoria
de várias áreas do
escritório, como
direito tributário,
trabalhista, regulatório,
imobiliário, de
contratos, compliance
e contencioso para
gerenciar com maestria
os riscos envolvidos em
todas essas operações
e garantir seu sucesso.

A seguir listamos as
principais operações
assessoradas pela
nossa equipe de
mercado de capitais nos
últimos anos

NOSSA EQUIPE

Diego Gonçalves Coelho

Fábio de Souza Aranha Cascione
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dcoelho@cascione.com.br
+55 (11) 3165-3069

fcascione@cascione.com.br
+55 (11) 3165-3011

Diego Coelho é reconhecido como um dos melhores advogados
do Brasil para o mercado de capitais e o financiamento de projetos
imobiliários, com sólida experiência em transações de securitização de
recebíveis e de debt capital markets. Diego concentra suas atividades
na estruturação e emissão pública de cotas de fundos de investimento,
ações, debêntures, notas promissórias comerciais, letras financeiras
e outros títulos e valores mobiliários, inclusive aqueles vinculados a
investimentos imobiliários (Certificados de Recebíveis Imobiliários
– CRI e Fundos de Investimento Imobiliário - FII) e ao agronegócio
(Certificados de Recebíveis do Agronegócio - CRA). Diego também se
destaca pela experiência em contratos empresariais.
Formação Acadêmica
• Bacharel em Direito pela Universidade Presbiteriana Mackenzie
• Pós-Graduado em Direito Empresarial, com ênfase em Mercado de
Capitais e Imobiliário, pela Fundação Getúlio Vargas de São Paulo.
• Mestrando em Direito Comercial pela Universidade de São Paulo.
Prêmios e Reconhecimentos
• Chambers and Partners
• The Legal 500

Fábio Cascione, é reconhecido como um dos melhores advogados do
Brasil para o mercado financeiro e de capitais, com sólida experiência
em transações locais e transfronteiriças, incluindo o financiamento
de projetos de infraestrutura, trade finance, operações estruturadas,
reestruturação de dívidas, securitização, emissão de títulos de dívida
e valores mobiliários, incluindo ofertas públicas de Certificados de
Recebíveis Imobiliários e do Agronegócio (CRI e CRA), debêntures,
debêntures de infraestrutura, notas promissórias, letras financeiras e
cotas de fundos de investimento (Multimercado, Imobiliário, em Direito
Creditório e em Participações).
Formação Acadêmica
• Bacharel em Direito pela Universidade de São Paulo
• Especialista em Direito Empresarial pela Fundação Getúlio Vargas
do Rio de Janeiro
• Mestre em Direito Político e Econômico pela Faculdade de Direito
da Universidade Presbiteriana Mackenzie
Prêmios e Reconhecimentos
• Chambers and Partners
• Latin Lawyer 250
• Leaders League

• The Legal 500
• IFLR 1000
• LACCA Approved

A equipe de mercado de capitais do
CASCIONE é formada por 15 profissionais
que compartilham o mesmo compromisso
com a excelência técnica e a eficiência na
prestação de um serviço de alto valor
agregado. Nossos profissionais possuem
um perfil multidisciplinar combinando a
experiência na área de mercado de capitais
com as demais áreas de nosso escritório.

www.cascione.com.br

Como resultado, nossos profissionais foram
reiteradamente reconhecidos ao longo dos
anos por diferentes publicações e rankings,
nacionais e estrangeiros, merecendo destaque:

Sâo Paulo

Rio de Janeiro

Av. Brig. Faria Lima 4440

R. Lauro Müller 116

14o andar 04538-132

26o andar 22290-906

T +55 11 3165 3000

T +55 21 3289 0930

