Somos uma grande equipe que gera
resultados efetivos. Vamos além do âmbito
jurídico para entregar soluções completas.
Cada caso é resolvido de forma especial,
criativa e estratégica. Somos pessoas
apaixonadas por resolver problemas e
gerar resultados.
Compartilhamos os desafios e sonhos
dos nossos clientes a fim de assegurar
soluções jurídicas estratégicas e efetivas.
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SOMOS UMA EQUIPE
QUE ENTREGA
RESULTADOS EFETIVOS

Com forte atuação no Direito Penal Econômico, o

administrativas, sendo que sua experiência não

escritório especializou-se em defender e acompa-

se limita ao contencioso, abrangendo a assesso -

nhar pessoas jurídicas e pessoas físicas em investi-

ria consultiva, preventiva e de intermediação de

gações criminais e ações penais no âmbito das Justi-

Fundado em 1997 na capital paranaense, o

ças Estadual e Federal, bem como em prestar assis-

escritório ARNS DE OLIVEIRA & ANDREAZZA AD-

tência consultiva e preventiva às empresas por meio

VOGADOS ASSOCIADOS surgiu da determinação

de compliance.

do seu sócio fundador, Marlus H. Arns de Oliveira. Um ano mais tarde, junta-se a ele a sócia Fernanda Andreazza, compartilhando os mesmos
ideais e objetivos, em uma parceria que perdura
até os dias atuais. Ao longo dos anos, outros
todos movidos por um mesmo sentimento de

No Terceiro Setor o escritório é referência no
jurídicas e corporativas para as instituições sem
com instituições que fomentam o empreendedorismo social.

O escritório ARNS DE OLIVEIRA E ANDREAZZA
ADVOGADOS ASSOCIADOS, por sua experiência
na prática jurídica, também atua no âmbito aca dêmico, patrocinando e participando de eventos
nacionais e internacionais, ministrando pales tras e produzindo publicações de qualidade
como artigos e livros.
Num mundo em crescente transformação, em

equipe, na entrega de resultados efetivos para
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-
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“Somos pessoas apaixonadas por
resolver problemas e gerar resultados.
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