
Camila Borba Lefèvre
Sócia

SÃO PAULO

     +55 11 3704-3977

      clefevre@vieirarezende.com.br

Vasta experiência no setor de regulamentação de tecnologia e comunicações, proteção de dados e 
na assessoria a empresas holandesas no Brasil.

Áreas de Atuação

Societário/M&A / Compliance / Tecnologia & Comunicação

Perfil

Camila é sócia da área de direito societário e fusões e aquisições, possuindo forte atuação em negócios envolvendo joint 
ventures, restruturações societárias e estruturação de negócios.

É responsável pelas áreas de tecnologia e comunicações e de compliance do Vieira Rezende e possuir extensa experiência 
nos setores de tecnologia, governança e governança de dados. Com a entrada em vigor da GDPR e, mais recentemente, a 
publicação da LGPD, tem assessorado clientes brasileiros e estrangeiros em processos de adaptação e implementação dessa 
nova regulamentação, bem como na estruturação de operações envolvendo dados e dados pessoais.

Foi associada do escritório holandês Houthoff Buruma (1999-2007).

Reconhecimentos 

 Camila é reconhecida entre os líderes em sua área de prática no Brasil, pelo guia Who’s Who Legal, nas categorias “Data” 
e “Telecom & Media” e pelos guias Latin Lawyer 250, The Legal 500 e Chambers and Partners, na categoria “Corporate/
M&A”.

Afiliações

 É membro da associação Dutch Business Lawyers Abroad e é Co-chair do Communications Law Committee da International 
Bar Association (2015-2016). 

Formação

Bacharel em Direito Holandês pela Faculdade de Direito da Universidade Leiden, Holanda.
Bacharel em Direito Brasileiro pela Faculdade de Direito da Universidade de São Paulo (USP).
Mestre em Direito Comunitário Europeu (LL.M.) pelo Collège d´Europe, Bruges, Bélgica.
Especialista em Contratos Empresariais pela Fundação Getulio Vargas (FGV).

Idiomas

Inglês, Espanhol, Francês e Holandês.
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