
Direito penal 
empresarial

“O escritório tem um time 
verdadeiro de advogados 
criminalistas empresariais, 
assessorando pessoas 
físicas e jurídicas em casos 
judiciais complexos”  
The Legal 500

“Com uma mistura de contratações 
laterais e de talentos desenvolvidos 
dentro do próprio escritório — uma 
marca da sua estratégia de expansão 
nos últimos anos —, o Mattos Filho tem 
sido capaz de elevar a área de atuação 
a padrões só atingidos escritórios de 
boutique, que continuam a dominar o 
cenário quando se trata de direito penal”. 

Latin Lawyer 250

Experiência em investigações complexas
Nossos sócios e advogados especializados em  

Direito penal formam uma equipe com ampla experiên-

cia na representação de clientes em investigações 

complexas envolvendo múltiplas autoridades, como 

Ministérios Públicos estaduais e federal, Polícias 

estaduais e federal e Comissões Parlamentares de 

Inquérito em níveis municipal, estadual e no Con-

gresso Nacional. No Judiciário, atuam perante todos 

os tribunais estaduais e federais do país, incluindo 

os tribunais superiores, com histórico de êxito nos 

resultados. 

 

Assessoramos companhias, executivos e membros 

de conselhos de administração em assuntos cri-

minais com profundo entendimento dos aspectos 

de Direito penal e processual penal, além de outras 

áreas relacionadas a cada caso concreto. 

Entendimento completo e seguro 
dos casos penais
A estrutura operacional do escritório permite ofere-

cer proteção da privacidade e segurança das infor-

mações de nossos clientes em níveis sem paralelo no 

mercado brasileiro. A abordagem multidisciplinar do 

escritório e o perfil colaborativo entre as mais de 30 

áreas do Direito possibilitam um entendimento com-

pleto das necessidades dos clientes e a prestação 

de um atendimento de excelência.

A atuação da prática pressupõe o entendimento 

profundo dos fenômenos e do Direito aplicável aos 

delitos ocorridos no ambiente empresarial, a exemplo 

de fraudes corporativas, crimes falimentares, crimes 

contra a administração pública (incluindo fraudes a 

licitações), crimes concorrenciais, crimes contra a 

fé pública (falsidades documentais), crimes contra o 

meio ambiente, crimes contra o mercado de capitais, 

crimes contra a ordem tributária e previdenciária, cri-

mes contra a organização de trabalho, crimes contra 

a paz pública (associações criminosas e organiza-

ções criminosas relacionadas a crimes econômicos), 

crimes contra as relações de consumo, crimes contra 

a saúde pública, crimes contra o sistema financeiro 

nacional e lavagem de valores.
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White collar crime and Compliance (2016 – 2021)
Anti-corruption investigations and Compliance (2020)

Dispute resolution 
(including White-collar crime) 
(2019-2022)
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Categoria de Direito Penal (2021)

Global Investigations Review GIR 100 
(2016 – 2020)
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