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Um olhar estratégico—único
para a situação de cada cliente.
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Somos comprometidos com o desenvolvimento de relações sólidas, duradouras
e de valor para nossos clientes e seus negócios. Para isso, atendemos suas
demandas de forma personalizada, eficiente e íntegra, prestando um serviço de
excelência e valorizando a confiança em nós depositada.

Prezamos, ainda, pela facilidade de acesso
aos nossos sócios e colaboradores com
a finalidade de gerar maior proximidade
e transparência nas relações com nossos
clientes e, portanto, maior agilidade na
solução das demandas.
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Os resultados de excelência são possíveis, pois selecionamos,
desenvolvemos e retemos pessoas com experiência jurídica nos setores
público e privado, sólida formação acadêmica, alinhadas com os valores e
a cultura do escritório e comprometidas com a apresentação de soluções
legais objetivas e eficientes.

Além disso, as equipes das diferentes
áreas estão em constante interação,
privilegiando a interdisciplinaridade
e potencializando a inovação nas
soluções jurídicas apresentadas.
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Direito Penal Empresarial

Direito Administrativo e
 Regulatório

Atuação contenciosa nas jurisdições
estaduais, federal, tribunais superiores,
e com implicações internacionais;
atuação em inquéritos policiais
e procedimentos investigatórios
criminais; casos complexos
relacionados a crimes ocorridos no
ambiente empresarial; investigações
internas; consultoria preventiva;
coordenação de estratégia para
combate a mercados ilícitos; acordos
de colaboração premiada; elaboração
de notícia-crime; atuação como
assistente de acusação.

Atuação perante CGU e TCU em
processos sancionadores e
acordos de leniência; contencioso
administrativo e judicial; improbidade
administrativa; ações civis públicas;
termos de ajustamento de conduta;
judicialização; relações institucionais;
assessoria jurídica.

Direito Concorrencial
Atuação em contencioso
administrativo perante o Conselho
Administrativo de Defesa Econômica
(CADE); judicialização de decisões
administrativas; negociação de
acordos com o CADE.
Direito Ambiental
Contencioso administrativo e judicial;
defesas em casos que envolvam crimes
ambientais; consultoria preventiva.
Tribunais Superiores e Contencioso
Estratégico
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Patrocínio de casos
estratégicos; pareceres.
Pesquisa jurídica

Compliance e Ética Corporativa
Elaboração de programa de
compliance personalizado;
desenvolvimento de manuais
internos e implementação de práticas,
de acordo com a necessidade do
cliente; realização de treinamentos;
investigações internas; análise de
riscos criminais e concorrenciais.
Relações Institucionais
Relatório sobre cenário político e
regulatório; elaboração de estratégia
para defesa dos interesses de clientes
na elaboração de normas e políticas
públicas; acompanhamento dos
trabalhos de Comissões Temáticas;
representação de clientes perante
Comissões Parlamentares de Inquérito.
Direito Societário
Crimes empresariais; consultoria
preventiva de crimes empresariais e
condutas ilícitas; consultoria sobre
governança corporativa.

Representamos pessoas físicas e
empresas nacionais e estrangeiras
atuantes nos mais diversos mercados,
sempre com foco na estratégia da
defesa dos interesses do cliente.
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A prestação de serviços jurídicos de excelência,
a criação de relações de parceria com nossos clientes
e nossos colaboradores e a atuação orientada
pelos princípios do comprometimento, discrição,
humildade, honestidade, proatividade e respeito
é o que possibilita o nosso crescimento.

O escritório foi fundado em 2003 pelos sócios Alexandre Garcia
de Souza e Fábio Garcia de Souza para proporcionar aos clientes
serviços jurídicos de excelência. Em 2010 ingressou na sociedade
Antonio Fernando de Souza, egresso do Ministério Público
Federal, onde exerceu o cargo de Procurador-Geral da República,
para agregar à sociedade a sua vasta expertise jurídica, adquirida
durante os vários anos de atuação perante os Tribunais Superiores
do Poder Judiciário Brasileiro.
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Aliado ao rigor técnico, sempre tivemos a compreensão de que a
melhor forma de atendimento é aquela que leva à formação de
uma relação de parceria com nossos clientes.
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