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Prefácio

A advocacia criminal contemporânea

Miguel Reale Júnior

1. Introdução
Honram-me os jovens, mas já consagrados, advogados criminais dos escri-

tórios Full Service com o pedido para prefaciar a coletânea de artigos que orga-
nizaram, escritos em colaboração com advogado de outro setor do escritório.

A advocacia criminal sofreu grandes mudanças. Os crimes eco-
nômicos em sentido lato, praticados por meio da empresa, assomaram 
relevo já há algum tempo, mas a necessidade de precaução por via de 
orientação consultiva que previna a prática delituosa é fenômeno mais 
recente. Igualmente, surgiu a responsabilidade da própria empresa em 
tomar providências para evitar a prática delituosa e iniciar a verificação 
de sua ocorrência, por meio de códigos de conduta e compliance.

Acrescente-se o aparecimento de novos campos de necessária in-
tervenção penal, como o dos crimes cibernéticos, praticados por meio 
das redes ou diretamente atingindo a privacidade dos dados ou a higidez 
dos sistemas informatizados. 

O desafio de proteção de novos bens jurídicos de caráter econômico, 
hoje plenamente reconhecidos como essenciais para sobrevivência da 
civilização, em geral postos em perigo por meio de corporações, passou 
a ser uma co-responsabilidade do Estado e da própria sociedade.

Assim, impõe-se o dever de agir no seio das empresas para se evitar 
práticas delituosas que ofendam o meio ambiente, a moralidade admi-
nistrativa, a confiança no mercado e no sistema financeiro, ao lado de 
se promover a observância de medidas impeditivas da não utilização de 
valores produtos do crime.

A advocacia criminal toma novas dimensões, pois seu viés multidisci-
plinar se acentua e a atuação preventiva surge como jamais se poderia ter 
pensado até anos atrás. Daí a criação nos escritórios de prestação ampla 
de serviços advocatícios, voltados principalmente para o meio empresa-
rial, de ter um setor criminal, pois se apresenta ao cliente a prestação de 
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assistência jurídica nesta área no seio do próprio escritório, a ser prestada 
por especialistas internos.

Esta assistência agora prestada pelos próprios escritórios apresenta 
uma grande vantagem, pois o advogado criminal interno pode a qualquer 
tempo acompanhar, de imediato, ao participar de reunião com advogado 
de outra área, e com mais facilidade trocar ideias com o mesmo, visando 
à adoção de medidas preventivas ou à fixação de estratégia para a defesa. 

Ademais, casa-se a advocacia criminal com o setor de compliance, 
sob essa perspectiva preventiva e mesmo na fase de tomada de medidas 
investigativas no interior da própria empresa. A multidisciplinariedade fica 
demonstrada nos artigos elaborados em conjunto por um advogado do 
setor criminal ao lado de advogado de outro setor, tributário, ambiental, 
mercado de capitais, etc. 

Os artigos que compõem esta coletânea consistem em um valioso 
repertório das principais preocupações que devem presidir a advocacia 
criminal empresarial contemporânea. Seu valor informativo é notável, 
seja pela profundidade, seja pela objetividade com que os temas são 
abordados, que tornam claras questões de grande complexidade. Essa a 
arte do advogado.

Vou, para demonstrar o que acabo de afirmar, deter-me brevemente 
em destacar parte dos artigos, para desde já o leitor se sentir motivado à 
leitura aprazível destes trabalhos. 

2 . Apresentação dos tex tos

A - Examino, por primeiro, a tarefa preventiva e investigativa a ser realizado 
nas empresas. Reúnem-se, neste grupo, os seguintes trabalhos: “Preservação 
da cadeia de custódia e validade da prova obtida em investigações internas”; 
“Novos Riscos Empresariais na Lavagem de Dinheiro: Responsabilidade 
Criminal pela Violação de Deveres de Conduta”; “Investigações corporativas 
e seus reflexos nas demais áreas do direito”; “Whistleblowing e a prevenção 
ao insider trading no mercado de capitais brasileiro”.

1 - No artigo do escritório BMA, de autoria de Camila Cuschnir e de 
José Guilherme Berman, ressalta-se ser um dos componentes dos pro-
gramas de integridade realizar investigações internas a fim de apurar a 
materialidade das denúncias e coletar as evidências necessárias.  

Essas investigações internas devem se revestir, então, realçam os au-
tores, de cautelas para manutenção da higidez das evidências, sendo uma 
delas a preservação da cadeia de custódia dessas evidências.  
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Por fim, lembram que a Lei no 13.964/2019, a Lei Anticrime, re-
força a necessidade de preservação da cadeia de custódia, assim como o 
Provimento OAB no 188/2018, para não serem as provas reputadas nulas.

2 - No Artigo de Leonardo Magalhães Avelar, Alexys Campos Lazarou e 
Taisa Carneiro Mariano, do escritório CASCIONE, PULINO E BOU-
LOS Advogados, enfrentam-se os novos riscos empresariais na Lavagem 
de Dinheiro. Examinam, então,  possíveis violações de deveres das em-
presas, em face das obrigações impostas pela legislação regulamentar no 
que tange às informações a serem prestadas e à diligência exigível como 
precaução à Lavagem de Dinheiro.

Destaca-se, por exemplo, a recente Circular 3978/2020, a viger em 
outubro de 2020, que altera os procedimentos de controle interno e 
prevenção à lavagem de dinheiro, para que as instituições se pautem na 
consideração do risco dos clientes, da instituição, com relação a operações, 
transações, produtos, serviços, bem como em face de atividades exercidas 
por funcionários, parceiros e prestadores de serviços terceirizados.

Aconselham, então, que no “cumprimento dos deveres de verifi-
cação e de informação aos órgãos de controle, cobrindo cada passo em 
uma rigorosa estrutura de compliance, permite-se que eventuais questões 
passíveis de responsabilização sejam neutralizadas ainda na esfera priva-
da, ou ainda, mesmo quando já questionadas pelas autoridades, permite 
demonstrar uma dissociação maior entre qualquer resultado de lavagem 
e a evitabilidade disso pela empresa”.

3 - Identicamente preocupados com os deveres de agir das empresas 
na prevenção à Lavagem de Dinheiro, Paula Lima Hyppolito Oliveira, 
Tiago Severo Pereira Gomes e Aylton Gonçalves Júnior do escritório 
CAPUTO, BASTOS e SERRA Advogados também examinam os 
deveres atribuídos às empresas, seja em vista da Lei no 13.506/17, 
acerca do processo administrativo sancionador na esfera de atuação 
do Banco Central do Brasil e da Comissão de Valores Mobiliários, seja 
por força da Circular 3978/2020, que define bases e diretrizes macro 
prudenciais e de compliance para a edição de uma política de Prevenção 
à Lavagem de Dinheiro.

A questão atual reside na atribuição da prática do delito na forma 
de comissiva por omissão, ou seja, o descumprimento de deveres de di-
ligência, em vista do que recomendam o comprometimento total com 
o atual microssistema de Prevenção de Lavagem de Dinheiro, “a fim de 
que sua conduta não possa gerar quaisquer discussões-investigações-re-
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presentações por parte dos órgãos de combate à criminalidade no âmbito 
de lavagem de dinheiro”.

Neste sentido, realçam as diretrizes fixadas na já mencionada Circu-
lar 3978/2020 e na Resolução no 4595/2017 do Banco Central sobre 
Compliance, no que tange às instituições financeiras, dando destaque ao 
constante do seu art. 9o, no sentido de o Conselho de Administração 
assegurar adequada gestão de política de conformidade.  

4 - Na mesma seara, André Gustavo e Isola Fonseca, do escritório FEL-
SBERG Advogados, escrevem sobre as “Investigações corporativas e seus 
reflexos nas demais áreas do direito”.    

 Na mesma linha da preocupação dos artigos antes citados, os autores 
também chamam a atenção ao compliance, para se criar uma cultura de 
respeito aos valores éticos, de forma a envolver todos os colaboradores 
da companhia, sendo recomendável que a empresa investigue os fatos 
ilícitos de que venha a ter conhecimento, com seriedade e profundidade.

Ressaltam, então, hoje a preferência da clientela por empresas que 
tenham estruturado o seu compliance - inclusive por meio da realização 
de investigações para apuração de eventual cometimento de atos ilícitos. 

5 - Antonio Tovo, Cássio Macedo e Gustavo Kaercher Loureiro, do es-
critório SOUTO CORREA Advogados, escrevem sobre Whistleblowing 
e a prevenção ao insider trading no mercado de capitais brasileiro.

Lembrando os institutos ora importados da experiência da commom 
law, destacam o do whistleblowing. No artigo, analisa-se a possível conju-
gação desse instituto com o insider trading.

Assim, o artigo tem o seguinte roteiro: “i) o conceito de insider trading, 
a evolução legislativa brasileira e o bem jurídico protegido nos crimes con-
tra o mercado de capitais; ii) a responsabilidade penal por insider trading de 
acordo com as cortes brasileiras; e iii) a atuação conjunta da SEC, agência 
reguladora do mercado mobiliário estadunidense, e do Department of Justice 
para descobrir e punir o insider trading por meio da figura do whistleblower”.

Recorda-se, então, a edição da Dodd-Frank Act, em cuja seção 922 esta-
beleceram-se padrões de atuação do whistleblower, bem como a responsabilidade 
do informante em face das informações prestadas. Entre nós, a recente Lei 
Anticrime introduziu a figura do “informante do bem”, todavia, os autores 
corretamente manifestam faltar clareza sobre os procedimentos a serem seguidos. 

Nem por isso a whistleblower deixa de ser importante ferramenta 
para que os delitos sejam reportados às autoridades, mas necessitando ter 
correta formatação jurídica.
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Por fim, de relevo, também, que existam “advogados qualificados a 
representar os whistleblowers, tutelando sua intimidade e postulando pelos 
benefícios a estes devidos pela colaboração na prevenção e repressão a 
delitos econômicos”.  

B - Outra área do direito contemporâneo à qual deram criativa contribui-
ção foi a ambiental, igualmente, levando em conta o dever de conformidade.

Neste campo da proteção do meio ambiente, escrevem os advogados 
de dois dos escritórios, quais sejam Duarte Garcia, Serra Netto e Terra 
Advogados e KLA advogados:  

6 - Douglas Nadalini, Flora Sartorelli Venâncio de Souza e Pedro Augus-
to Simões da Conceição, do escritório DUARTE GRACIA, SERRA 
NETO E TERRA Advogados, analisam a Responsabilidade penal da 
pessoa jurídica e gestão de riscos ambientais. 

No artigo, bem se distinguem dois modelos de imputação de res-
ponsabilidade à pessoa jurídica: (i) heterorresponsabilidade (em que a 
pessoa jurídica é responsabilizada pelo crime cometido em seu interesse 
ou benefício por pessoa ou órgão com poder de decisão nos processos 
empresariais); (ii) autorresponsabilidade (em que a própria pessoa jurídica 
é imputada por não haver evitado o dano, ou seja, pela não existência de 
uma adequada gestão de riscos).

Destaca-se, então, que o aumento do risco ambiental exerce pres-
são na gestão empresarial e potencializa o risco da ocorrência de atos 
de corrupção e lavagem. Assim, indicam a necessidade de “adoção de 
um programa de compliance ambiental integrado, de forma a reduzir os 
riscos lesivos das atividades da empresa ao meio ambiente, bem como 
de mitigar riscos de responsabilização em qualquer uma dessas esferas”. 
Destarte, o compliance deve ser chamado para agregar valor à gestão de 
riscos ambientais e na gestão de demais riscos.

7 - Filipe Henrique Vergniano Magliarelli e Letícia Yumi Marques, do 
escritório KLA Advogados, analisam importante questão da consumação 
do crime ambiental e em face desta a imprescritibilidade da pretensão 
da reparação civil do dano ambiental. 

O entendimento de que o tipo de poluição (art. 54 da Lei no 
9.605/1998) é permanente, e não instantâneo com efeitos permanen-
tes, é sem dúvida equivocado. A ação típica esgota-se no verbo causar 
e tem seus efeitos permanentes, como evidentemente no homicídio. 
Por isso, deu-se razão ao posicionamento do Min. Mussi do STJ, para o 
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qual “a consumação delitiva se dá no exato momento em que causada 
a poluição”. Já afirmei em Fundamentos do Direito Penal, 5a ed., que 
crime material não pode ser permanente, de vez que é de sua estrutura 
diminuir ou suprimir o objeto material sobre o qual recai a ação, razão 
pela qual é instantâneo de efeitos permanentes. 

Assim, com razão concluem os autores: “a tese de que o crime de 
poluição é permanente não se sustenta (...). O ato de ‘causar poluição’, 
previsto no art. 54 da Lei no 9.605/1998, só permite a conclusão de que 
se trata de conduta instantânea, que se consuma no momento em que 
o agente age no sentido de expor o meio ambiente a produto poten-
cialmente poluidor, embora seus efeitos possam ser sentidos no tempo”.

Aborda-se, então, o ativismo judicial em matéria ambiental na esfera 
civil, pretendendo repercutir no campo penal, a partir da ideia da não 
reparação civil do dano. Conclui-se, todavia, com grande acerto, “que 
a lógica da aplicação da legislação ambiental para reparação de danos 
ambientais não deve ser aplicada à responsabilidade penal ambiental sob 
pena de inverter a lógica do Direito Penal, que se orienta pelo caráter 
individual e subjetivo das condutas dos agentes”.

C – Três artigos enfrentam a atual questão da relação entre Direito e Cibernética.

8 – Do escritório CAMPOS MELLO Advogados, Ricardo Caiado Lima, 
Poliana Szernek e Paula Mena Barreto analisam a atual legislação relativa 
aos crimes cibernéticos, conforme estatuído no Código Penal, na LGPD, 
a Lei no 13.709/18, e em outras leis extravagantes1. 

Para compreensão da matéria, apresentam a seguinte divisão: os 
cometidos por meio de dispositivos digitais e crimes contra estes dispositi-
vos, denominados os primeiros como crimes digitais próprios ou puros.

 Malgrado haja a Lei Geral de Proteção de Dados, bem como outras 
figuras penais relativas a crimes praticados por via dos dispositivos digitais 
ou contra tais dispositivos, os autores concluem existir ainda extensa lacuna 
no tratamento específico dos crimes cibernéticos, que produzem efeitos 
em nível global. Essencial, portanto, a adesão de nosso país à Convenção de 
Budapeste de 2.001, que visa a estabelecer “ações conjuntas de cooperação 
internacional para persecução em casos de crimes cometidos na internet”. 

Assim, é injustificável a omissão brasileira ao não participar deste 
instrumento mundial de proteção de dados e de prevenção e repressão 
aos crimes praticados na rede mundial de comunicação.

1 Vejam-se os arts. 218-C; 313-A e 313-B do Código Penal, bem como a denominada 
Lei Carolina Dieckmann, Lei no 12.737/12. 
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A atualização de nossa legislação para proteção de novos bens jurí-
dicos revelados pela recente tecnologia e para perseguição de inovadores 
métodos de ataque a bens jurídicos já reconhecidos, além da inserção do 
Brasil na cooperação internacional são reclamadas pelos autores.

9 - João Daniel Rassi, David Waltenberg, Pedro Luís de Almeida Camargo, 
Victor Labate e Humberto Negrão, do escritório SIQUEIRA CASTRO 
Advogados, abordam a interessante questão do tratamento penal do 
ciberataque a setores elétricos, bem como aspectos de sua investigação. 

As condutas de ciberataque vêm a ser malwares, ou seja, softwares ma-
liciosos “programados para causar dano em um sistema de informações 
ou para as roubar”. Destacam, então, os autores que o setor de geração, 
transmissão, distribuição e comercialização de energia elétrica está sujeito 
também a ataques diretos nos sistemas operacionais – que podem com-
prometer a operação e o fornecimento de energia elétrica, especialmente 
pela expansão do uso da Internet das Coisas (Internet of Things, IoT) na 
infraestrutura de energia, com grids de energia interconectados pela rede.

Informam, então, que no Brasil os ataques cibernéticos ao setor elé-
trico é uma efetiva realidade, sendo que em outubro de 2.019 invadiram 
a CELPA do Pará, roubando documentos sigilosos.

A Energisa, concessionária responsável pela distribuição de energia 
no Estado de Mato Grosso, sofreu, no final de abril do presente ano, 
ataques cibernéticos que tiraram do ar o site da empresa e plataformas 
digitais de atendimento, exigindo-se o pagamento de resgate para a de-
volução do banco de dados.

Estes fatos ilustram a importância da investigação e repressão dos 
crimes cibernéticos, cujas consequências podem ser muito graves, des-
tacando os autores em suas conclusões a importância da investigação 
privada por poder trazer celeridade e expertise técnica. Essa coleta de 
elementos de prova tem respaldo no Provimento no 188/18 da OAB, 
que regula a investigação defensiva, a ser realizada pelo advogado como 
averiguação preliminar para obtenção de dados probatórios viabilizadores 
da propositura de ação penal e da adoção de medidas cautelares.

10 -  O escritório TOZZINI FREIRE, por meio das advogadas Isado-
ra Fingermann e Patrícia Helena Marta, examina as decisões judiciais 
relativas à suspensão de aplicativos de trocas de mensagens instantâneas.

Lembra casos de determinações judiciais de suspensão de plataformas 
de troca de mensagens, como a do juiz de Lagarto no Sergipe, que, por 72 
horas, suspendeu os serviços do WhatsApp no país, por não ter atendido à 
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ordem de entregar conteúdo de conversa de membros de uma quadrilha 
de tráfico de entorpecentes, malgrado se tenha explicado a impossibilidade 
de abertura de conteúdo em comunicação criptografada ponta a ponta.

Pretende-se, nestes casos, enquadrar o não atendimento da ordem 
judicial como crime de desobediência ou obstrução de justiça da Lei 
no 12.850/13.

Concluem, então, à luz do disposto na Constituição e no Marco Civil 
da Internet, ser equivocada a interpretação da possibilidade de se suspender 
temporariamente aplicativos de mensagens, pois violam direitos fundamen-
tais como o de liberdade de expressão e de comunicação entre usuários, 
sendo gravemente desproporcionais, por atingirem terceiro inocente.

E bem finalizam as autoras, citando a Min. Rosa Weber, que não se 
pode, para combater uso irresponsável das ferramentas de comunicação, 
transformar o Brasil em país avesso à liberdade de expressão.   

D – Analisando a crescente interface entre o Sistema de Justiça Criminal e as 
demais instâncias de controle, bem como os efeitos da aplicação de métodos 
de resolução consensual de conflitos no Direito Penal, temos cinco artigos: 

11 - Bruno Corrêa Burini, João Augusto Prado da Silveira Gameiro e 
Natalie Ribeiro Pletsch, do escritório TRENCH ROSSI WATANABE, 
escrevem sobre Cartel em sua múltipla incidência.

Os autores de início lembram que a Lei no 12.529/2011, em seu 
art. 86 e parágrafos, prevê a feitura de acordo de leniência firmado pelas 
pessoas físicas com a Superintendência-Geral do CADE, relativamente 
também em face da infração econômica do cartel. Ao se realizar o acordo 
de leniência, suspende-se o curso da prescrição relativa a crimes contra 
a ordem econômica previstos na Lei no 8.137/1990 e “nos demais crimes 
diretamente relacionados à prática de cartel”, o que inclui aqueles dispostos 
na Lei no 8.666/1990 e aquele previsto no artigo 288 do Código Penal. 

Por sua vez, a responsabilização administrativa e civil de pessoas ju-
rídicas pela prática de atos contra a Administração Pública foi objeto da 
Lei no 12.846/2013, conhecida como Lei Anticorrupção, prevendo-se 
neste diploma também a possibilidade de leniência. 

De outra parte, o ato colusivo destinado a fraudar uma licitação pode 
afrontar o disposto na Lei de Improbidade Administrativa e provocar, no 
campo administrativo, a tomada de medidas como a leniência.

Em face desta multiplicidade de incidências, com concurso de nor-
mas, ganha relevo, como ressaltam os autores, a adequada compreensão 
desta variedade de qualificações jurídicas, exatamente para se evitar o 
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bis in idem e preservar a segurança jurídica com a adoção de acordo de 
leniência que evite situação de sobreposições. 

Assim, a incidência de diversas esferas jurídicas no fenômeno do 
cartel significa, bem alertam, que decisões tomadas em outras áreas ve-
nham a ter impacto direto na estratégia de defesa criminal, razão pela 
qual deve haver plena correlação entre as posições e caminhos adotados 
nas diferentes instâncias. 

12 - Marta Saad e Rafael Gimenes, do VEIRANO Advogados, tratam do 
compartilhamento de dados de informação obtidos por meio de acordos 
de colaboração com outras instâncias de controle.

Partindo da análise do fenômeno da incidência múltipla, isto é, a afe-
rição de que um mesmo fato integre elementos do suporte fático de duas 
ou mais regras oriundas de diferentes campos do direito, os autores reme-
moram que a adoção, no Brasil, de um sistema de independência relativa ou 
mitigada, no que se refere às esferas cíveis e penais, já ocasionava problemas 
de ordem prática atinentes ao relacionamento de ambos processos.

A situação é, atualmente, agravada quando nos atentamos à situação 
do tratamento legal dispensado à corrupção, com possíveis repercussões 
“administrativas e judiciais extrapenais, em razão da Lei Anticorrupção 
(Lei n. 12.846/2013), da Lei de Improbidade Administrativa (Lei n. 
8.429/1992) e da Lei n. 8.443/1992, que cuida das contas públicas”.

Assim, não raro são as situações em que outros órgãos requeiram 
ao sistema de justiça criminal o compartilhamento de meios de prova 
obtidos por meio de acordo de colaboração premiada.

Contudo, conforme sustentam os advogados, “este material, caso 
compartilhado, não pode ser utilizado em prejuízo do colaborador, 
que o forneceu. Por isso, o uso que se faz destas provas, decorrentes de 
acordos de colaboração premiada, deve observar as restrições e os limites 
sancionatórios dos acordos, em relação aos colaboradores”, com vistas a 
garantir a preservação de um ambiente seguro de negociação.

13 – Ainda, no artigo elaborado por Tito Amaral de Andrade, Juliana Sá de 
Miranda, Gabriela Paredes Arcentales e Carolina Monteiro, do escritório 
MACHADO MEYER Advogados, compara-se o estágio atual de regulamen-
tação do acordo de colaboração premiada e o acordo de leniência antitruste.

No Brasil, conforme destacam os autores, o crescente o uso de 
instrumentos atinentes justiça negocial na seara criminal, tendo como 
expoentes o acordo de colaboração premiada e o recente acordo de não 
persecução penal acompanha uma tendência deflagrada pioneiramente no 
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combate de cartéis, por meio da regulamentação do acordo de leniência 
e termo de compromisso de cessação.

Contudo, o desenvolvimento legal operado de forma autônoma 
entres os instrumentos de justiça negocial antitruste e criminal levou a 
um descompasso legal, seja no que se refere aos requisitos necessários 
para celebração dos acordos, seja quanto às autoridades competentes 
para negociação e o possíveis benefícios advindos da cooperação com o 
“estado-persecutor” nestas esferas.

Neste contexto, os autores elaboram uma extensa revisão histórica 
das principais leis que pavimentaram o caminho até atingirmos o atual 
estágio de regulamentação destes instrumentos.

14 – No artigo elaborado por Rogério Fernando Taffarello, Larissa Lancha 
Alves de Oliveira Arruy e Flávia Guimarães Leardini, do escritório MAT-
TOS FILHO, VEIGA FILHO, MARREY JR. E QUIROGA Advogados, 
tratou-se da acessoriedade administrativa em Direito Penal, notadamente 
no que se refere às infrações relacionadas ao Sistema Financeira Nacional 
e ao mercado de capitais, em face do advento da Lei n.º 13.506/17.

A legislação penal existente sobre tais assuntos é exemplo das princi-
pais situações de remissão de conteúdo da norma incriminadora a outras 
normas (de mesma hierarquia legal, ou não) ou a atos administrativos. 
Em diversas situações, contudo, a amplitude da norma administrativa não 
fornecerá os subsídios necessários para que se deduza, de forma taxativa, 
qual é a conduta proibida e sancionável pela via do Direito Penal.

Em face destas constatações, os autores analisam as mudanças promo-
vidas recentemente por meio da Lei n.º 13.506/17 que, além de instituir 
pela via legal do processo administrativo sancionados no âmbito da CVM 
e do BACEN, também alterou diversos tipos penais.  

Assim, os autores analisam as alterações promovidas nos crimes de 
manipulação de mercado (Art. 27-C, da Lei n.º 6.385/76), uso de infor-
mação privilegiada, exercício irregular de cargo, profissão atividade ou 
função no mercado de valores mobiliários (arts. 27-C a 27-E da Lei n.º 
6.385/76) e operação de crédito vedada (art. 17, da Lei n.º 7.492/86), 
bem como as questões atinentes à comunicação entre órgãos e a possibi-
lidade de celebração de acordo administrativo em processos de supervisão 
movidos pelo BACEN.

15 – Yuri Sahione Pugliese e Helena Najjar Abdo, do escritório CESCON, 
BARRIEU, FLESCH & BARRETO Advogados, analisaram o atual ce-
nário das discussões arbitrais sobre o tratamento do fenômeno corruptivo.
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Se, historicamente, as Cortes Arbitrais rechaçavam a possibilidade 
de se afirmar a arbitralidade de disputas envolvendo a alegação de prá-
tica de corrupção, por atrair o interesse público ante a prática delitiva, é 
verdade que este cenário parece restar superado em razão da autonomia 
do pacto compromissório.

Contudo, a ocorrência de julgamentos desta natureza tem levantado 
questionamentos sobre as precauções que devem ser tomadas pela parte 
que acusa, como a demonstração de existência de prova pré-constituída 
evidenciando que a parte buscou conhecer, mitigar e apurar os fatos, além 
da possibilidade de inversão do ônus da prova em casos de corrupção.

Ainda, cuidou-se de abordar a equiparação do árbitro a funcionário 
público, para fins penais, conforme estipula o art. 327 do Código Penal, a 
partir do que se conclui: “Pela mesma lógica, aos árbitros deveria ser atribuído 
o dever de que trata o art. 40 do Código de Processo Penal, qual seja, o de co-
municar ao Ministério Público, enviando-lhe as cópias e documentos, sempre que 
constatarem a existência de crime de ação penal pública, sob pena de responder 
pelo delito de prevaricação (art. 319 do CP).”

E –  Sobre outra área que assume relevo, especialmente nesta quadra da 
pandemia, é a dos crimes sanitários: 

16 - Angela Fan Chi Kung e Lourival Lofrano Júnior, advogados do 
escritório PINHEIRO NETO, escrevem sobre os Crimes Sanitários: 
Desafios Regulatórios e Riscos Penais, fazendo percucientes comentários 
sobre as normas incriminadoras do Capítulo dos Crimes contra a Saúde 
Pública, no Código Penal.

Destaco, dentre os comentários, o relativo aos tipos penais constantes 
do art. 273, §1º-B, do CP, introduzido pela Lei no 9.677/98, e do art. 1º 
da Lei no 9.695/98. 

Há vinte anos escrevi trabalho2 sobre a inconstitucionalidade das 
disposições penais introduzidas pela Lei no 9.677/98 no capítulo dos 
crimes contra a Saúde Pública, em virtude de lesão a valores e princípios 
fundamentais da Constituição, dada a manifesta desproporção entre a 
gravidade dos fatos previstos como delito e as penas cominadas.

Os autores bem ressaltam que “além da questionável equiparação 
de medicamentos com outros produtos não assemelhados (cosméticos e 
saneantes), o ponto mais controvertido se refere à pena aplicável à figura 

2  REALE JÚNIOR, Miguel. A Inconstitucionalidade da Lei dos Remédios. Revista 
dos Tribunais, v. 88, n. 763. São Paulo: RT, 1999, p. 426.
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dolosa, de 10 (dez) a 15 (quinze) anos de reclusão. Comparativamente, 
a pena mínima do artigo 273 do Código Penal é mais severa do que a 
pena mínima do homicídio simples, que é de 6 (seis) anos, por exemplo”. 

Trazem à colação dois julgados relevantes do Superior Tribunal de 
Justiça3 e do Supremo Tribunal Federal4, que reconhecem a inconstitu-
cionalidade das penas cominadas no art. 273, § 1o-B, o Código Penal, 
pois se violam os princípios da proporcionalidade e da ofensividade.  

Assim, o risco frente às normas incriminadoras no campo da Saúde 
Pública está no uso político do Direito Penal em questão muito sensível, 
lembrando que as Leis nos 6.677 e 6.695 de 1.998 foram editadas às vésperas 
das eleições, em vista do escândalo da venda de farinha como anticoncep-
cional, causando danos a várias mulheres. Foi um manifesto uso político 
que gerou o endurecimento absurdamente desproporcional das penas. 

Razão têm, portanto, os autores em alertar agora em face da pande-
mia que, atualmente, merece também especial atenção as normas relativas 
ao regular exercício de atividades durante as restrições estabelecidas pelas 
normas municipais, estaduais e federais em decorrência da COVID-19.

F – No campo do direito tributário penal, abordam advogados do es-
critório DEMAREST a sempre atual questão da Representação Fiscal: 

17 – Assim, Fabyola En Rodrigues e Thaís Tereciano, do escritório DE-
MAREST, debruçam-se sobre o tema “Representação fiscal para fins 
penais e a criminalização da atividade empresarial”. 

Alertam as autoras para o emprego desenfreado e muitas vezes infun-
dado da representação fiscal para fins penais, como forma de pressionar o 
contribuinte a pagar ou a parcelar o tributo devido, independentemente 
da real existência de elementos indicativos da prática de crimes tributá-
rios. No âmbito criminal, para tornar o cenário ainda mais preocupante, 
flexibilizam-se as exigências de comprovação da materialidade e autoria 
delitivas, considerando suficiente, no primeiro caso, a constituição do 
débito em dívida ativa, e no segundo, a mera posição de sócio, diretor 
ou gerente da empresa. 

As autoras chamam atenção para a importância de se bem distinguir 
e delimitar as figuras dos ilícitos tributários e dos ilícitos penais, da elisão 
fiscal e da evasão fiscal, bem como do contribuinte e do autor de delito. 

3  STJ. Arguição de Inconstitucionalidade no Habeas Corpus no 239.363-PR 
(2012∕00764901). Rel. Ministro Sebastião Reis Júnior. 6a Turma. Data de Julgamento: 
26 de fev. 2015. DJe. 10 abr. 2015) 

4  STF. RE 979.962/RS. Rel. Min. Roberto Barroso, DJ. 04.08.18, DJe. 09.08.18. 
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Essas figuras, embora substancialmente diferentes, são constantemente 
objeto de confusão e equivocada identificação pelas autoridades fiscais e 
penais, gerando um alargamento excessivo da responsabilização criminal 
dos contribuintes e uma criminalização da própria atividade empresarial.

Faz-se necessário, bem concluem as autoras, o resgate do caráter 
subsidiário do Direito Penal, por via da clara distinção entre as infrações 
tributárias e as criminais, assim como com a utilização adequada da re-
presentação fiscal para fins penais, a ser manejada apenas nos casos em 
que forem constatados elementos configuradores de um crime. 

G - A tão debatida constitucionalidade ou não da recente lei do abuso 
de autoridade é objeto da atenção dos advogados do escritório LACAZ 
MARTINS, PEREIRA NETO, GUREVICH & SCHOUERI.

18 – Coube, então, aos advogados Miguel Pereira Neto e Clara Mouro 
Masiero escrever sobre a Nova Lei de Abuso de Autoridade e os ques-
tionamentos acerca da constitucionalidade de vários de seus dispositivos 
perante o Supremo Tribunal Federal.

Em análise precisa dos diversos tipos penais previstos pela nova Lei 
de Abuso de Autoridade (Lei no 13.869/2019), os autores desconstroem 
as principais críticas tecidas pelas entidades representativas de autoridades 
do sistema de justiça, afastando, dentre outros, os argumentos de que a lei 
criminalizaria a atividade hermenêutica dos atores jurídicos. 

Lembram os autores da exigência de se atentar à intenção do agente, 
consubstanciada no dolo específico de “prejudicar outrem ou beneficiar 
a si mesmo ou a terceiro, ou, ainda, por mero capricho ou satisfação 
pessoal”, bem como da necessidade de se limitar o poder estatal em prol 
da defesa dos direitos e garantias fundamentais dos cidadãos. 

3. Conclusão
Verifica-se, portanto, em face do relato dos diversos trabalhos, que 

o asseverado ao início sobre a contemporaneidade e elevada qualidade 
dos enfoques constantes deste livro não é senão a mais exata verdade.

Assim, posso garantir a importância e o relevo deste conjunto de 
textos para o exercício da advocacia nas mais diversas vertentes, haven-
do sido, efetivamente, um feliz exercício intelectual ter me dedicado a 
produzir este prefácio.
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Apresentação

Advocacia criminal nos escritórios full service: 
uma nova realidade que demanda novos espaços de organização

O incremento da criminalização de condutas ligadas à atividade 
empresarial, em especial pela sobreposição da esfera penal às esferas 
sancionatórias cível e administrativa no tratamento de questões nesta 
seara, bem como o crescente intercâmbio de informações entre órgãos 
estatais - como a Receita Federal, o COAF, as Polícias e o Ministério 
Público - e na cooperação internacional, são fatores que tem contribuído 
para o surgimento de uma nova fronteira de atuação da advocacia penal. 

Assim é que, não raramente, as melhores estratégias de condução de 
casos de natureza penal têm se apoiado no diálogo interdisciplinar com 
advogados especialistas em matéria de Direito Tributário, Concorrencial, 
do Consumidor, Bancário entre outros.

Nestas circunstâncias é que os escritórios full service, tradicionalmente 
estruturados para atender as diferentes naturezas de demandas da atividade 
empresarial, passaram a investir na especialidade no âmbito criminal ou a 
incrementá-la quando existentes, com vistas à prestação de uma solução 
ágil e integrada ao cliente.

É inegável, portanto, que a área criminal empresarial passou a ser 
uma realidade necessária em tais escritórios. 

Diante de um quadro que demanda novas soluções para perspectivas 
inéditas de mercado e fundamentados em um ideal de mútua cooperação e 
aperfeiçoamento, as sócias e sócios dos setores penais dos principais escritórios 
de full service vislumbraram a necessidade de organização em um comitê pró-
prio para discussão dos temas afeitos à advocacia penal nesta nova realidade. 

Destas discussões, entre outros temas, surgiu a ideia de se publicar 
um livro com artigos temáticos redigidos em conjunto com profissionais 
de mais de uma área, evidenciando a necessidade e a pertinência da área 
penal empresarial no contexto multidisciplinar.

Para além dos artigos, nada melhor do que as justificativas e expli-
cações dos sócios-diretores ou coordenadores dos escritórios full service 
que investiram neste projeto, conforme segue abaixo.
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Escri tór ios

Apresentação dos escritórios

Um escritório que assessora as mais variadas empresas e negócios precisa 
oferecer um suporte jurídico abrangente, compreendendo as diversas questões 
que os clientes tenham que enfrentar no desempenho de suas atividades. O 
BMA, atento a essa realidade de assessoria multidisciplinar, conta com pro-
fissionais qualificados para orientá-los a lidar com questões criminais que 
afetem as empresas e o seu management, em conjunto com outras áreas do 
escritório que complementem o conhecimento específico necessário. 
(Francisco Antunes Maciel  Müssnich,  Sócio Fundador do Barbosa Müssnich 
Aragão Advogados) 

O Brasil possui normas penais que repercutem em quase todas as atividades 
empresariais, com possível incidência sobre sua constituição, a produção 
e a distribuição de seus produtos e serviços nos mercados. Por essa razão, 
a prática de Direito Penal é hoje um dos ramos essenciais na advocacia 
empresarial multidisciplinar. A área de Direto Penal Empresarial do CMA 
foi criada em 2016 e rapidamente alçou expressão, sendo hoje parceira 
estratégica das demais áreas e essencial em muitos projetos do escritório.
(Fabio Perrone Campos Mello, Managing Partner de Campos Mello Advogados)

Muito oportuna a iniciativa de publicação deste livro, em momento que 
a administrativização do direito penal requer conhecimentos cada vez 
mais especializados. O ambiente de um escritório de advocacia abran-
gente propicia o debate interdisciplinar e atende aos anseios do advogado 
penalista em épocas desafiadoras. Espero que os artigos do livro revelem 
ao leitor experiências frutíferas de seus autores.
(Fábio de Souza Aranha Cascione, Sócio Sênior de Cascione Pulino Boulos Advogados)
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O escritório Caputo, Bastos e Serra Advogados sempre teve em seu DNA 
a atuação em litígios estratégicos e em causas de grande repercussão e 
complexidade. Tal fato, conjugado com o cenário de crescente punitivis-
mo na seara penal, com foco em empresas, e na necessidade também de 
um assessoramento preventivo, fez nascer o desejo de desenvolver a área 
penal empresarial e implementá-la no escritório. O penal empresarial 
tem como característica uma forte interligação entre as demais áreas do 
Direito, a exemplo do bancário, do tributário, do ambiental, de modo 
que, hoje, ter essa atuação é de extrema relevância para um completo 
atendimento ao cliente.

(Francisco Queiroz Caputo Neto e Gustavo Henrique Caputo Bastos,  fun-
dadores do Caputo,  Bastos e Serra Advogados)

O direito penal “corporativo” ganhou um destaque excepcional nos 
últimos anos tornando-se um requisito fundamental de qualquer full 
service. Em linha com o nosso compromisso de assessorar os clientes 
em questões altamente complexas e estratégicas, antecipar o risco ou 
exposição criminal, bem como assessorar os clientes em procedimentos 
ou investigações, são essenciais para cumprirmos a nossa missão. 

(Joaquim Oliveira, Managing Partner de Cescon, Barrieu, Flesch & Barreto Advogados)

Demarest foi o primeiro escritório full service a estabelecer a área penal 
empresarial no Brasil. Acreditamos que essa é uma área fundamental para 
a defesa de nossos clientes pessoa jurídica e, aliados a uma estrutura com-
pleta de serviços jurídicos, promovemos uma cultura colaborativa. É uma 
honra fazer parte deste grupo seleto de escritórios para debater as principais 
questões e desafios enfrentados pelo mercado local e internacional.

(Paulo Coelho da Rocha, de Demarest  Advogados)

No momento atual, com a proliferação de problemas de natureza penal, 
vários, eu diria quase todos, escritórios grandes, que se limitavam a atuar 
na área cível ou administrativa, voltaram-se para dedicar-se a problemas 
ligados à área penal. Nosso escritório, Duarte Garcia Advogados, também 
passou a dedicar-se aos problemas criminológicos. E é com satisfação 
que atendo ao pedido para manifestar-me a respeito do assunto. Já temos 
um corpo jurídico da área penal, dirigido pelo Pedro Simões, mestre em 
Direito, e com a cooperação de mais duas advogadas atuando com muito 
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sucesso nos assuntos que dizem respeito à matéria penal. Desejo sucesso ao 
livro em que estes colaboradores terão participação, e espero seja exitosa.

(Mario Sergio Duarte Garcia,  sócio fundador de Duarte Garcia,  Serra Netto 
e Terra Advogados)

Nos dias atuais, é de extrema relevância poder contar com profissionais 
que atuam com o direito penal no âmbito empresarial, tendo em vista 
que esta prática tem interação com todos os demais serviços que presta-
mos, agregando qualidade e permitindo um atendimento completo aos 
nossos clientes.

(Thomas Felsberg Sócio Sênior de Felsberg Advogados)

O Direito Penal Empresarial é, na prática moderna, uma área da maior 
importância para os grandes escritórios de advocacia. Pode-se sustentar 
que, sem ela, nenhum escritório pode se considerar full service. No KLA, 
que iniciou sua prática em 2002 centrado no Direito Societário e M&A, 
a inclusão de práticas adicionais visando a tornar-se full service procurou 
agregar áreas que julgamos indispensáveis ao completo atendimento aos 
clientes. O Direito Penal sempre esteve nos nossos planos e, finalmente, 
implantamos a área em 2016, quando julgamos que o escritório estava 
pronto para iniciar uma prática penal de primeira linha. Dentro da filo-
sofia do KLA, que é ter todas as principais áreas para o atendimento a 
empresas, o Direito Penal é foco da nossa especial atenção. Queremos ter 
uma área penal de primeira linha, que não só atue em conjunto com as 
demais áreas do Escritório, mas que também tenha sua prática individual 
autônoma e reconhecida entre as melhores do mercado.

(Fernando Koury Lopes,  Sócio Sênior de KLA Advogados)

O departamento de direito penal econômico do escritório foi criado 
em 1997, a fim de atender à demanda crescente dos nossos clientes. Na 
virada do século, com o advento de Operações mais coordenadas do 
Ministério Público Federal e da Polícia Federal, bem como o incremento 
da persecução de crimes empresariais, a área se desenvolveu e adquiriu 
cada vez mais força e importância no interior da estrutura do escritório 
e reconhecimento no mercado. Hoje, a área penal atua com autonomia, 
contando com o apoio técnico das demais áreas, notadamente tributária, 
societária, imobiliária, cível, ambiental, compliance, eleitoral, de direito 
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administrativo e econômico. Com isso, é possível conferir atendimento 
global às questões trazidas, tanto em âmbito consultivo, como contencioso, 
seja judicial ou extrajudicial, perante todas as Instâncias.

(Miguel Pereira Neto, sócio fundador de Lacaz Martins,  Pereira Neto, Gureich 
& Schoueri  Advogados)

Para nós no Lefosse, expandir a prática de direito criminal foi uma 
movimentação oportuna e estratégica. Reflete os nossos esforços em 
continuar aprimorando nossa estrutura para antecipar um melhor serviço 
e solucionar as necessidades de nossos clientes de forma personalizada, 
sofisticada e com excelência. Nos últimos anos, houve um aumento nas 
investigações que alteraram o paradigma do mercado, exigindo adaptação 
das empresas. Como resultado, o direito criminal e o compliance entra-
ram nas tomadas de decisão e avaliações de risco do mercado de forma 
relevante para toda e qualquer transação e/ou operação.

(Carlos Mello,  Managing Partner de Lefosse Advogados).

Machado Meyer é um escritório que busca fornecer a melhor e mais 
completa solução para todas as áreas jurídicas dos nossos clientes. Atento ao 
crescente impacto do Direito Penal nas atividades das empresas e no processo 
decisório de seus gestores, o escritório inaugurou a sua área de Direito Pe-
nal Empresarial. A atuação penal, aliada às demais áreas do nosso escritório 
nos permite oferecer uma assessoria jurídica verdadeiramente completa aos 
nossos clientes que contam com uma equipe especializada para assessorá-los 
também sobre os riscos e possíveis consequências penais que impactam direta 
ou indiretamente as empresas e a sua reputação no mercado.

(Tito Amaral de Andrade,  Managing Partner de Machado Meyer Advogados)

A partir dos anos sessenta a legislação passou a criminalizar uma varie-
dade de condutas não constantes do nosso Código Penal de 1940. Assim, 
por exemplo, práticas tributárias, do mercado de capitais e do mercado 
financeiro, da proteção ao meio ambiente passaram a ser punidas também 
penalmente. Essa mudança leva a que penalistas passem a trabalhar com 
seus colegas especializados nesses respectivos ramos, dando mais eficiência 
aos trabalhos dos escritórios full service.

(Ary Oswaldo Mattos Filho,  sócio fundador de Mattos Filho,  Veiga Filho, 
Marrey Jr.  e  Quiroga Advogados)
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Até o início dos anos 90, os eventuais casos criminais de interesse de 
clientes de Pinheiro Neto Advogados eram encaminhados a renomados 
criminalistas titulares de escritórios individuais. Com a expansão, gradual 
mas acelerada, do Direito Criminal às atividades das áreas financeira, 
ambiental, de consumo, de saúde pública, tributária, de concorrência e 
de contratações administrativas, entre outras, o Escritório se viu obri-
gado a ter, dentro de casa, os especialistas necessários para responder a 
esses desafios. A ideia de tratar os procedimentos penais com a mesma 
objetividade imprescindível a todos os assuntos jurídicos das empresas 
se impôs como cultura de alguns grandes escritórios. Trata-se de assunto 
complexo, que não se limita às relações entre o acusado, ou a vítima, e 
o advogado. Diz respeito a amplos círculos da empresa, algumas vezes 
interessa aos sócios ou acionistas, e é tratado como um problema de so-
lução colegiada. Quando, certa vez, lá no longínquo passado, relatamos a 
um importante criminalista que estávamos discutindo um acordo com o 
Ministério Público, fomos duramente criticados, porque negociar com o 
Ministério Público seria uma forma de capitulação. Mudaram os tempos. 
Hoje, todos os criminalistas especializados em Direito Penal Empresarial 
trabalham basicamente com os mesmos critérios para conciliar, com res-
ponsabilidade, os interesses empresariais e os interesses de defesa criminal 
stricto sensu do acusado. A prática da advocacia penal empresarial em 
um escritório que também atue em múltiplas outras áreas dá o conforto 
não apenas da riqueza e profundidade dos argumentos e fundamentos de 
defesa, como também permite os cuidados necessários para preservar a 
empresa e, na medida do possível, as carreiras profissionais dos acusados. 
Depois de décadas desde que foram vencidas as resistências internas que 
nos impediam de atuar nessa especialização, não apenas não me arrependo 
da insistência, como sinto muito orgulho pela qualidade do trabalho que 
hoje os nossos especialistas conseguem desenvolver.

(Celso Cintra Mori,  Sócio Sênior de Pinheiro Neto Advogados)

A exemplo do que aconteceu na Europa e nos EUA, iniciou-se no Bra-
sil na década de 90 um movimento incipiente de novas leis prevendo 
a criminalização de condutas envolvendo atividades empresariais. Em 
realidade, verificou-se uma inserção do direito penal de transcendente 
importância em novos nichos jurídicos e de atuação advocatícia, nota-
damente na área tributária, no campo das transações internacionais, no 
direito ambiental e no direito de consumidores, dentre outros. Atentos 
ao nosso projeto institucional de oferecimento de soluções integradas aos 
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clientes e antecipando o surgimento de um novo fluxo de demandas, a 
SiqueiraCastro Advogados investiu na especialidade criminal econômica 
criando uma área própria com autonomia e capacidade de atendimento 
em nível nacional e internacional. De fato, o que aconteceu em termos 
de política criminal no Brasil a partir de então demonstrou que o in-
vestimento foi adequado à nova cultura jurídica corporativa.  Com isso, 
nos capacitamos para bem atender os nossos clientes em escala de “full 
service” e de “full solution”, buscando corresponder às expectativas e 
às novas demandas jurídicas das empresas e dos agentes econômicos, no 
Brasil e no exterior.

(Carlos Roberto Siqueira Castro,  Sócio Sênior de Siqueira Castro Advogados)

Na esteira da Operação Lava Jato e em linha com uma tendência do 
mercado, o Souto Correa Advogados criou, no início de 2017, uma área 
especializada em direito penal empresarial. A demanda por profissionais 
especializados cresceu, não só devido ao aumento de processos contra 
empresas envolvidas em escândalos de corrupção, mas também por causa 
da preocupação das companhias de se reorganizarem para evitar riscos 
de criminalização. Com uma equipe própria, passamos a ter capacida-
de de atuar em compliance com mais qualidade e também de atender 
demandas pontuais. Com a ampliação das iniciativas governamentais 
de repressão à corrupção, esse campo de atuação vem ganhando uma 
dimensão cada vez maior.

(Carlos Fernando Souto,  CEO de Souto Correa Advogados)

A importância da área penal tem crescido imensamente desde que criamos 
a área no escritório, em 2009, não só do ponto de vista de relevância, 
mas de diversificação de temas, interação com todas as outras práticas do 
escritório e alcance em relação à nossa clientela.

(Fernando Serec,  Sócio de Tozzini  Freire Advogados)

Desde a década de 1970, já discutíamos com nossos clientes suas dúvidas 
sobre a aplicação extraterritorial do RICO Act no Brasil ou até onde seus 
funcionários podiam conduzir negócios no Brasil sem violar o FCPA. No 
fim dessa década, durante meu mestrado nos Estados Unidos, percebi que 
essas dúvidas, que apareciam de maneira pontual no nosso País, já eram 
parte de um cenário bem complexo no âmbito internacional, envolvendo 
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a colaboração de autoridades criminais com agências governamentais, a 
aplicação de sanções muito severas às empresas envolvidas em irregulari-
dades e um amplo desenvolvimento de investigações transnacionais. Essa 
mudança tornou claro para nós, do escritório Trench Rossi e Watanabe, 
que a condução de casos complexos dependia de uma avaliação em to-
das as frentes dos problemas enfrentados pelos clientes. E isso motivou a 
criação da área de Direito Penal Empresarial em Trench Rossi Watanabe 
já no início dos anos 2000. Olhando em retrospecto, vemos o acerto 
dessa decisão pioneira, mormente considerando os impactos que aquele 
movimento percebido na década de 1970 teve na realidade brasileira nos 
últimos anos. Nesse sentido, parabenizo os autores do compêndio pela 
brilhante abordagem de tão importantes tópicos.

(Eduardo C. Leite,  Sócio-Diretor de Trench Rossi  Watanabe [2004-2010])

Não se pode conceber, no universo dos escritórios de advocacia em-
presarial de atuação ampla e integrada, a ausência da oferta de serviços 
de direito penal do mais alto nível e em todos os diversos pontos de 
intersecção com as áreas do direito ambiental, antitruste, da integridade 
corporativa, de propriedade intelectual, tributária e tantas outras áreas do 
Direito. Num mundo cada vez mais veloz, integrado, multidisciplinar e 
complexo, escritórios de advocacia empresarial que não contem em seu 
leque de serviços com atuação forte em direito penal se verão limitados 
na sua capacidade de oferecer soluções mais abrangentes e verdadeira-
mente satisfatórias ao sofisticado público que contrata os seus serviços.

(Ricardo Veirano,  Managing Partner de Veirano Advogados)
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