
Unindo a experiência de nossos advogados, treinados em com-
pliance anticorrupção e concorrencial no Brasil e no exterior, a 
parcerias com escritórios internacionais altamente especializados, 
estamos aptos a desenvolver programas de compliance efetivos 
no Brasil e nas demais jurisdições onde nossos clientes tenham 
operações ou realizem negócios. 

Trabalhamos em conjunto com nossos clientes para identificar as 
áreas de riscos às quais seus negócios estão expostos, de forma a 
elaborar e implementar programas de compliance práticos e custo-
mizados às suas necessidades. 

Realizamos treinamentos anticorrupção e concorrencial a mem-
bros do conselho, da diretoria e a funcionários das empresas. Além 
disso, assessoramos nossos clientes em due diligences anticorrup-
ção e antitruste e em todo o tipo de operações para avaliação de 
riscos e em processos de fusões e aquisições. 

Nossa ampla experiência em compliance permite maximizar os be-
nefícios aos clientes, identificando e reduzindo riscos e otimizando 
custos.

Como podemos ajudar:

• Assessoria jurídica na prevenção à corrupção, fraudes e prá-
ticas anticompetitivas.

• Elaboração e implementação de programa de compliance 
efetivo, de acordo com as leis brasileiras e internacionais.

• Treinamento anticorrupção e em defesa da concorrência.

• Elaboração de políticas customizadas às necessidades e por-
te do cliente.

• Condução de processo de investigação interno, assegurando 
independência e sigilo.

• Due diligence anticorrupção e antitruste em operações de 
M&A.

• Elaboração de defesa e acompanhamento de Processo Ad-
ministrativo de Responsabilização (PAR) ou representação 
em ação civil pública, e em Processos Administrativos peran-
te o CADE.

• Assessoria na negociação e elaboração de acordo de leniên-
cia com autoridades competentes.

COMPLIANCE Confiança na elaboração de 
programas de compliance efetivos



Com mais de 27 anos de experiência profis-
sional, trabalhou para a Shell Brasil e suas 
subsidiárias, tendo liderado a prática da advo-
cacia na Região Nordeste e no Rio de Janeiro 
e, posteriormente, ocupado o cargo de Geren-
te Jurídico Brasil na área de contencioso. Foi 
sócio fundador de um escritório de advocacia, 

com atuação nas áreas de Corporate, Comercial, Tributário, Re-
gulatório, Ambiental, Imobiliário, Securitário e em litígios judiciais 
perante os principais Tribunais Estaduais e Federais do país e o 
Superior Tribunal de Justiça. Representa clientela constituída por 
empresas multinacionais e nacionais de diferentes setores, princi-
palmente nas áreas de infraestrutura, energia e recursos naturais. 
Atuou como Professor convidado no M.B.P./COPPE/UFRJ (Curso 
de Pós-Graduação Executivo em Petróleo & Gás) na disciplina 
Contratos de Dowstream. Pós-graduado em Direito de Empresa 
pelo IAG-Master da Pontifícia Universidade Católica (PUC) do Rio 
de Janeiro. Formado pela Universidade de Santa Úrsula (USU). 
Idiomas: Português.
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