




A formação do escritório surge da necessidade de atender aos clientes de forma 
especializada e com pessoalidade. 
 
A dedicação exclusiva à advocacia criminal há mais de 12 anos, despertou o anseio 
deste desafio. 
 
O know-how adquirido nestes anos de advocacia, exercida com seriedade, 
dedicação e comprometimento, garante a tranquilidade na condução das demandas 
nas mais diversas áreas do Direito Penal. 
 
O escritório está localizado no maior centro empresarial do país, região da Av. 
Berrini, em São Paulo, possui estrutura moderna, com condições concretas de 
absorver qualquer demanda Criminal. 

Escritório 



O escritório atua exclusivamente na Área Penal, 
defendendo os interesses de averiguados e 
vítimas, em procedimentos administrativos e 
processos judiciais. 
 
A expertise, adquirida nestes 12 anos, possibilita 
ao escritório absorver qualquer demanda 
criminal, atuando na defesa de pessoas jurídicas 
e pessoas físicas. 
 
A atuação do escritório abrange todas as áreas 
do Direito Penal. 
 

•  Crimes contra a ordem tributária, economia e 
as relações de consumo 

•  Crimes contra a propriedade imaterial / 
concorrência desleal 

•  Crime contra inviolabilidade de 
correspondência 

•  Crimes contra o sistema financeiro nacional 
•  Crimes contra liberdade individual 
•  Crimes contra o meio ambiente 
•  Crimes de lavagem de dinheiro 
•  Crimes contra liberdade sexual 
•  Crimes contra o patrimônio 
•  Crimes contra vida e honra 
•  Crimes contra as licitações 
•  Crimes contra a fé pública 
•  Crimes de trânsito 
•  Tráfico de drogas, entre outros delitos 

Áreas de atuação 



Advogado há mais de 12 anos 
 
Com atuação exclusiva na Área Penal 
 
Especialista em Processo Penal pela Escola da Paulista  
da Magistratura 
 
Pós-graduado em Direito Penal Econômico e Europeu (IDPEE), 
Faculdade de Direito da Universidade de Coimbra e IBCCrim - IV 
Curso de Direito Penal Econômico Internacional 
 
Integrante da XX Turma Disciplinar do Tribunal de Ética  da Ordem 
dos Advogados do Brasil, Conselho Seccional de São Paulo 
 
Membro do Conselho Editorial do Boletim do Instituto  
Brasileiro de Ciências Criminais - IBCCRIM 
 
Professor Universitário 
 

Felipe Mello de Almeida 
 



Rua Samuel Morse, nº 134 | cj. 63 
Novo Brooklin | São Paulo | CEP 04576-060 
Tel. 11 2367-6806 | 98141-9920 
 
www.fmalmeida.com.br 

Contato 


