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Fundado em 2011, o escritório reúne uma equipe que há 

mais de 20 anos atua em questões judiciais e 

extrajudiciais de alta complexidade, representando 

interesses de indústrias como: tecnologia da informação, 

telecomunicações, eletroeletrônica, biotecnologia, 

farmacêutica, metalúrgica e mecânica.

Atuamos em projetos estratégicos e de grande 

impacto, notadamente nas áreas de direito regulatório, 

direito da Internet, propriedade intelectual e privacidade 

de dados.

O ESCRITÓRIO

HOJE: 270+ PROFISSIONAIS

Sócios

Advogados

Grupo Multidisciplinar de 
Especialistas em Tecnologia, 
Farmácia, Química, Engenharia 
e Relações Governamentais

Estagiários

Gestão Administrativa

12

70+

60+

70+

60+
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O escritório é formado por uma equipe altamente focada que se distingue por 

detalhar os procedimentos jurídicos no Brasil para estrangeiros e desenvolveu 

uma metodologia eficiente que garante superar as expectativas do cliente, ainda 

que frente a um ambiente desafiador, do ponto de vista jurídico e político.

Chambers Latin America 2018

“

”

O ESCRITÓRIO
em 08 anos

“

”

Sabem como construir estratégias 
vencedoras para os clientes.
Comentário de clientes em pesquisas
internacionais.

“
”

Um dos líderes em questões 
regulatórias.
Comentário de clientes em pesquisas
internacionais

.

A Litigation Juggernaut
Leaders League, 2018

The go-to litigators in Brazil
IAM Patent 1000, 2018

“

“ ”

”
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Áreas e Indústrias

DIREITO
REGULATÓRIO

ASSESSORIA EM 
QUESTÕES CRIMINAIS

ASSUNTOS GOVERNAMENTAIS 
E RELAÇÕES INTERNACIONAIS 

COMPLIANCE / INTEGRIDADECONTENCIOSO
ARBITRAGEM

CONTRATOSINFRA-ESTRUTURA

PROPRIEDADE
INTELECTUAL

PROTEÇÃO DE DADOSMEDICAMENTOS 
E ALIMENTOS

TECNOLOGIAMÍDIA E TELECOM
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Áreas de Atuação em Ética e Compliance
Elaboração de código de ética ou de conduta Uso de análise de dados Compliance regulatório

Mapeamento de políticas, procedimentos e 
processos

Rastreamento de resultados e plano de remediação Privacidade de dados – mapeamento de bancos de dados, 
avaliação de riscos e sugestão de medidas preventivas

Elaboração de políticas, procedimentos e processos Criação de canais para relatos de má-conduta Criação de handbooks ou guias de compliance

Elaboração de treinamentos presenciais ou online Investigações de compliance Criação de cartilhas de perguntas e respostas

Curso sobre técnicas de treinamentos Investigações de fraudes financeiras e lavagem de 
dinheiro

Terceirização dos serviços de compliance

Elaboração de planos anuais de treinamentos Anticorrupção – identificação de potenciais riscos, criação 
de sólida política, adoção de medidas preventivas e 
treinamento

Coaching com gestores e funcionários da 
organização

Treinamentos específicos para combater assédio moral 
ou assédio sexual

Transparência na indústria farmacêutica –
implementação de programa de captura de pagamentos 
para profissionais de saúde

Elaboração de programas de mentoring para a 
organização

Elaboração de controles de presença para os 
treinamentos da organização

Campanhas educativas de compliance Estruturação de um sistema de licitação interno

Pesquisas de satisfação para avaliação de 
treinamentos

Semana de compliance – técnicas e cronograma 
envolvendo a organização

Mapeamento de riscos de Compliance em PDPs

Criação de comitês de compliance, cronograma e 
registro da sua atuação

Elaboração de cronograma de comunicações de 
compliance

Due diligence de compliance de potenciais parceiros 
de negócios em PDPs

Elaboração de palestras específicas para públicos 
customizados

Desenvolvimento de diferentes técnicas de 
comunicação de compliance

Due diligence de compliance de parceiros de 
negócios em fusões e aquisições

Avaliação de risco, com classificação dos mesmos e 
plano de remediação

Implementação de um programa completo de 
compliance

Due diligence de terceiros, fornecedores e clientes

Criação de programas de monitoramento de 
compliance

Sistema de Governança Mapeamento e classificação de riscos de terceiros 
(fornecedores e clientes)

Programas de Acesso e de Suporte a Pacientes Interação com Associações de Pacientes Programa de Integridade no Setor Público
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Principais Clientes
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Fases de uma Investigação

1a. Fase
Recebimento 
da Denúncia

2a. Fase
Análise de 

Docs
Entrevistas
Infiltração

3a. Fase
Relatório e 

Aconselhamen
to

4a. Fase
Plano de 

Remediação
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1ª Fase – Definição do Investigador

CONS
• Confidencialidade
• Ausência de 

recursos
• Ausência de 

tempo
• Casos mais 

complexos
• Hierarquia igual 

ou superior
• Difícil obtenção 

de provas

PRÓS
• Menor custo
• Casos mais 

simples
• Hierarquia 

inferior
• Fácil 

obtenção de 
provas

INTERNO EXTERNO
PRÓS

• Confidencialidade
• Ausência de 

recursos
• Ausência de 

tempo
• Casos mais 

complexos
• Hierarquia igual 

ou superior
• Difícil obtenção 

de provas

CONS
• Maior custo
• Casos mais 

simples
• Hierarquia 

inferior
• Fácil 

obtenção de 
provas



10

1ª Fase – Sendo Interno, áreas investigadoras
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1ª Fase – Riscos da Investigação Mal Executada

Cárcere Privado

Difamação

Constrangimento Ilegal

Rescisão Indireta

Indenizações

Perda de 
Motivação

Sequestro e cárcere privado – Art. 148 do
Código Penal - Privar alguém de sua
liberdade, mediante sequestro ou cárcere
privado:
Pena - reclusão, de um a três anos.
Difamação – Art. 139 do Código Penal –
Difamar alguém, imputando-lhe fato ofensivo
à sua reputação:
Pena – detenção, de três meses a um ano, e
multa.
Constrangimento ilegal – Art. 146 do Código
Penal – Constranger alguém, mediante
violência ou grave ameaça, ou depois de lhe
haver reduzido, por qualquer outro meio, a
capacidade de resistência, a não fazer o que a
lei permite, ou a fazer o que ela não manda:
Pena – detenção, de três meses a um ano, ou
multa.
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1ª Fase – Denúncia Anônima

POSIÇÃO DO STF
O Min. Celso de Mello entendeu não ser possível a utilização da denúncia
anônima, pura e simples, para a instauração de procedimento
investigatório, por violar a vedação ao anonimato, prevista no Art. 5º, IV da
CF/88.
Em seu voto, ele declara: « ... Os escritos anônimos não podem justificar,
só por si, desde que isoladamente considerados, a imediata instauração da
persecutio criminis, eis que peças apócrifas não podem ser incorporadas,
formalmente, ao processo, salvo quando tais documentos forem produzidos
pelo acusado, ou, ainda, quando constituírem, eles próprios, o corpo de
delito (como sucede com bilhetes de resgate no delito de extorsão mediante
sequestro, ou como ocorre com cartas que evidenciem a prática de crimes
contra a honra, ou que corporifiquem o delito de ameaça ou que
materializem o crimen falsi). Nada impede, contudo que o Poder Público...
provocado por delação anônima – tal como ressaltado por Nélson Hungria,
na lição cuja passagem reproduzi em meu voto – adote medidas informais
destinadas a apurar, previamente, em averiguação sumária, com prudência
e discrição, a possível ocorrência de eventual situação de ilicitude penal,
desde que o faça com o objetivo de conferir verossimilhança dos fatos nela
denunciados em ordem a promover, então, em caso positivo, a formal
instauração da persecutio criminis, mantendo-se, assim, completa
desvinculação desse procedimento estatal em relação às peças apócrifas.

(Inq. 1.957, Rel. Min. Carlos Velloso, votod do Min. Celso de Mello, j.
11.05.2005)

POSIÇÃO DO STJ
O Superior Tribunal de Justiça, ao apreciar a
questão da delação anônima, em face do art.
5º, IV, da Constituição de 1988, já se
pronunciou no sentido de considerá-la
juridicamente possível, desde que o Estado,
ao agir em função dessa comunicação não
identificada, atue com cautela, em ordem a
evitar a consumação de situações que
possam ferir, injustamente, direitos de
terceiros.

(STJ, RHC 7.329/GO, Rel. Min. Fernando
Gonçalves, STJ, RMS 4.435/MT, Rel. Min.
Adhemar Maciel)
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2ª Fase – Natureza determina o tipo de 
investigação

EntrevistasEntrevistas

CâmerasCâmerasInfiltraçãoInfiltração

Análise de 
Docs

Análise de 
Docs
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2ª Fase – Análise de Docs
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2ª Fase – Entrevistas

1. Ordem 
Apropriada:

a. Denunciante
b. Testemunhas
c. Denunciado

2. Revisão 
de todas as 
evidências 

para 
direcionar as 
questões de 

maneira 
apropriada

3. Sempre 2 
ou 3 

entrevistado
res, para 
coleta de 
dados e 

testemunha 
das 

respostas

4. Atenção 
com 

expressões e 
linguagem 
corporal. 

Evite 
entrevistas 

por telefone
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2ª Fase – Maior desafio para Entrevistas

ASSÉDIO MORAL
E

ASSÉDIO SEXUAL
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2ª Fase – Infiltração
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3ª Fase – Relatório

Sumário Executivo

Descrição da Investigação

Conclusão e (Recomendações)
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4ª Fase – Plano de Remediação

• Aplicação do plano de
remediação não apenas
para o caso concreto, mas
evitando reincidências.

• Cronograma de
implementação.

• Atribuição de
responsabilidades.
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Principais Erros em Investigações

1. Falta de uma política de não retaliação que proteja o denunciante.
2. Falta de um procedimento de investigações que estabeleça os parâmetros mínimos para a condução 

do processo de investigação.
3. Perder o timing de investigação da denúncia.
4. Desprezar ou ignorar todas as denúncias sobre assuntos menos relevantes e focar apenas naquelas 

consideradas importantes ou que darão visibilidade.
5. Falta de um plano a ser seguido e sem objetividade.
6. Não estabelecer canais adequados para relatos de má-conduta e respectiva comunicação.
7. Não determinar as provas necessárias e coletá-las com a maior antecedência possível se as mesmas 

podem ser destruídas antecipadamente.
8. Entrevistar por telefone.
9. Não aplicar as medidas disciplinares adequadas, se a denúncia é verossímil.
10. Remediar o caso apenas, sem adotar medidas preventivas para evitar situações semelhantes, quando 

possível.
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Fim. Obrigado! Dúvidas???

• ALEXANDRE DALMASSO

• Partner

• LICKS ATTORNEYS

• Website corporativo: 
https://www.lickslegal.com/blogs/compliance

• Fones: 11 99223 4489 ou 11 98163 4222

• Website: www.alexandredalmasso.com (Artigos e notícias sobre 
Ética e Compliance)

• LinkedIn: https://www.linkedin.com/in/adalmasso/

• Facebook: @alexdalmasso001 (Ética e Compliance no Negócio)

• Twitter: @etica_no

• Instagram: alexandredalmasso



Alexandre Dalmasso - Partner
alexandre.dalmasso@lickslegal.com
011 99223-4489

Website:
www.lickslegal.com


