Há quase 50 anos, a Advocacia Mariz de Oliveira
tem a missão de lutar pela prevalência do direito
e pela busca da justiça. Como advogados, não só
defendemos os interesses de nossos clientes como
nos consideramos artífices da construção de um
país melhor.
O advogado é o porta-voz das postulações daqueles que não têm voz, nem vez, razão pelo qual
éramos chamados de boqueiros ou vozeiros nos
primórdios da civilização. O primeiro advogado
foi o primeiro homem que falou em nome e na defesa de alguém.
Como a atividade jurídica só pode ser exercida na
sua plenitude nos regimes de liberdade, o advogado tornou-se um vigilante incansável da sua manutenção e um denodado combatente pela sua
recuperação, quando for ela atingida.
A voz do advogado tornou-se um instrumento de
conquista da liberdade e da dignidade. Ela se faz

ouvir em tempos de ruptura. Tal ruptura não é,
necessariamente, institucional. Por vezes ela ocorre quando não há um pensamento reinante que
esteja de acordo com princípios e garantias constitucionais.
Estamos vivendo essa situação nos últimos anos.
As instituições estão íntegras, mas a ordem jurídica, não.
O relacionamento interpessoal claudica em face do
esgarçamento do tecido ético da sociedade. Neste
momento, torna-se absolutamente indispensável
que os advogados assumam o papel de arautos
dos anseios e das aspirações da sociedade brasileira pertinentes à liberdade, à dignidade pessoal e à
paz social.

Antônio Cláudio Mariz de Oliveira

A sociedade contemporânea passa por algumas mudanças de

alterações grandes em muito pouco tempo: quinze, vinte anos”,

paradigmas. Tecnologia, comunicação, finanças, relações de

relembra Renata.

trabalho impulsionam transformações em uma velocidade
sem precedentes. As novas tecnologias e o aparecimento das
redes sociais democratizaram o acesso às informações. O cenário atual propõe novas formas de colaboração e interação entre
as pessoas e nas diversas áreas do conhecimento.
A tecnologia trouxe benefícios incontestáveis. O acesso digital
nos proporcionou avanços e conexões que seriam impossíveis
no passado. Mas resultou também em malefícios, ações irresponsáveis e perigosas. Nos últimos anos, acompanhamos a
espetacularização dos assuntos jurídicos. Meios de comunicação corrompem preceitos éticos em busca da audiência.

O que mais preocupa a todos é um insistente desrespeito às
prerrogativas profissionais. Previstas por lei, as prerrogativas
são direitos inerentes à profissão do advogado e, consequentemente, direitos da cidadania. Atualmente, vivenciamos
descumprimentos sucessivos a tais garantias. Entre eles, a
dificuldade de acesso aos autos do processo ou ao inquérito.
Não faz muito tempo que passamos a lidar com operações
espetaculosas e midiáticas na casa de nossos clientes e até
mesmo em escritórios de Advocacia. As prisões antes da
condenação eram exceções e quando ocorriam perduravam,
no máximo, por alguns meses. Sessões de julgamento eram

Assíduos da internet tornam-se advogados de plantão nas

locais de aprendizado do Direito. Processos eram julgados

redes sociais. Cliques, compartilhamentos e curtidas são ter-

com ampla discussão a respeito da causa. Não existia condu-

mômetros para medir reputação. A opinião pública passa a

ção coercitiva de investigados nem sequer intimados.

influenciar decisões jurídicas.

Inegável que houve aspectos positivos também. Assim como

A amplitude dessa conjuntura influenciou a advocacia crimi-

a tecnologia a serviço do Direito, com a digitalização dos pro-

nal e a modificou em muito pouco tempo. Profissionais que

cessos, a facilidade de pesquisa da jurisprudência e doutrina

começaram a carreira na Advocacia Mariz de Oliveira,

etc.. “Hoje consigo mandar um Habeas Corpus pelo compu-

como Sérgio Alvarenga, Paola Zanelato, Rodrigo Mendonça

tador, consulto jurisprudência, por exemplo. Sem dúvida

e Renata Castello Branco Mariz de Oliveira, acompanharam

ajudou na produtividade”, completa Paola Zanelato.

em posição privilegiada a chegada dos novos ventos. “Foram

As atribuições dos advogados se ampliaram. Advogado era

investigação. O trabalho é mais complicado porque o pensa-

profissional liberal em essência. Hoje, as demandas da socie-

mento geral de juízes e promotores, com raras exceções, está

dade fizeram com que seu leque de atuação ficasse mais

muito mais focado na punição do que no respeito às garantias

amplo. É necessário, por exemplo, atentar para regras empre-

e direitos processuais, os quais, em essência, nada mais são do

sariais, lidar com conference calls, reuniões longas, complian-

que a extensão dos direitos fundamentais”.

ce, orientações de procedimento. “O Direito criminal sempre
foi muito voltado aos problemas da pessoa física. Atualmente o espectro ficou mais ampliado e temos de nos atualizar
em assuntos como meio ambiente, finanças, regras fiscais,
entre outros”, aponta Sérgio Alvarenga.

A nossa conduta profissional demonstra a consciência que
temos dos desafios a serem enfrentados. Mas é também uma
reafirmação do nosso compromisso de seguirmos articulados
e unidos, abertos a explorar novas possibilidades, a ouvir os
mais jovens, a nos aprimorar em busca de habilidades e a

Para outro titular da Advocacia Mariz de Oliveira, Rodrigo

proteger, incansavelmente, os direitos fundamentais dos

Mendonça: “Hoje temos mais desafios, processos muito mais

nossos clientes.

complexos, por causa do aperfeiçoamento dos meios de

Que venham os próximos 50 anos!

Os profissionais da Advocacia Mariz de Oliveira têm um traço em comum: uma verdadeira
paixão pela advocacia criminal. Essa vocação genuína é canalizada para ajudar os clientes
em suas demandas com muita competência, técnica e dedicação. Temos uma equipe de
longa data, coesa e que trabalha unindo esforços e somando habilidades.
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“O que mais me causa orgulho é minha
equipe, não só pelas qualidades profissionais
mas, principalmente, pelo tempo que estão
comigo. É um time coeso e, sobretudo, que
tem uma harmonização de conduta sem
precisarmos impor regras”
Antônio Cláudio Mariz de Oliveira

ATUAÇÃO PREVENTIVA

ATUAÇÃO DEFENSIVA

A atual complexidade das relações pessoais, comerciais, finan-

A ADVOCACIA MARIZ DE OLIVEIRA atua na defesa de casos

ceiras e tributárias aumentou os riscos de envolvimento em um

concretos, a favor da vítima ou em defesa do acusado, em todas as

ato de natureza penal. Nossa atuação preventiva visa evitar o

esferas, instâncias e tribunais do país e em diversas áreas, entre elas:

cometimento de infrações por meio de diversas ferramentas,
tais como:

»» Orientação para tomada de decisões

»» Crimes contra a Pessoa
»» Crimes Concorrenciais
»» Crimes contra a Administração Pública e Administração da Justiça

»» Elaboração de pareceres

»» Crimes contra a Honra

»» Sugestão de rotinas, procedimentos e processos

»» Crimes contra a Propriedade Imaterial

»» Aconselhamento legal

»» Crimes contra a Ordem Tributária

»» Assessoria criminal em consultoria de Compliance

»» Crimes contra a Ordem Econômica
»» Crimes contra o Sistema Financeiro Nacional e Crimes Cambiais
»» Crimes Ambientais
»» Crimes contra o Consumidor, a Economia Popular, a Ordem
Econômica, as Relações de Consumo
»» Crime Falimentar, entre outras.

AMPARO À VITIMA

PARCERIAS COM ESCRITÓRIOS DE ADVOCACIA

Outra relevante atividade desenvolvida pela ADVOCACIA

Além da equipe própria, a ADVOCACIA MARIZ DE

MARIZ DE OLIVEIRA é a prestação de serviços à vítima de

OLIVEIRA possui correspondentes nas grandes cidades do

crime. A atuação se dá, em regra, por meio do acompanha-

Estado de São Paulo, nas capitais do país e em Brasília.

mento das investigações e no auxílio ao Ministério Público
nas hipóteses de ação pública e por meio do ajuizamento de
ações privadas, quando cabível.

A estrutura permite uma rápida compreensão da situação
concreta, um pronto atendimento às situações de emergência, possibilitando a adoção da melhor estratégia para a

A tarefa atende ao interesse da vítima em ver uma resposta

solução do problema, sempre definida por um membro da

satisfatória das instituições públicas competentes perante a

equipe.

pessoa que, de alguma forma, a prejudicou. Quando for o
caso, orientamos a vítima na busca pela justa reparação no
campo civil.

A associação permitirá aos parceiros, quando for de mútuo
interesse, a ampla divulgação, junto a clientes e amigos, da
formalização dessa união de esforços.

www.advocaciamarizdeoliveira.com.br
Em 2017 renovamos o nosso site para estreitarmos ainda mais os laços com nossos
clientes e amigos. Intensificamos também nossa presença nas redes sociais, principalmente em nossa página no Facebook. Além disso, mensalmente reunimos
em um boletim textos relevantes feitos por membros da nossa equipe e outros divulgados pela mídia. Isso tudo porque acreditamos que informação de qualidade
é um dos pilares que sustentam uma sociedade democrática e mais justa.

mariz@advocaciamarizdeoliveira.com.br
www.facebook.com/advocaciamarizdeoliveira
www.linkedin.com/company/8762802/
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