História e Trajetória

Um escritório de

Tradição e Vanguarda
Fundado em 1964, a história do escritório Bialski Advogados Associados passou
pela transição do cenário político-econômico brasileiro nas últimas cinco décadas,
sem deixar de acompanhar a evolução do Direito Penal.
Atualmente, inspirados pela paixão e dedicação do eterno patrono Helio Bialski,
o escritório conta com uma equipe de profissionais experientes e alinhados com
as novas tendências do Direito Penal, possuindo reconhecimento nacional por sua
atuação voltada ao Direito Penal econômico.

Credibilidade

Uma atuação pautada em

Competência e Valores
Bialski Advogados Associados possui trabalhos de referência perante os mais
diversos fóruns e tribunais do país, com especial e reconhecido desempenho no
Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, adquirindo respeitabilidade em virtude
do sucesso na solução das demandas, e por sua conduta extremamente dedicada,
combativa e ética.

Especialistas em

Direito Penal

Uma equipe composta por profissionais experientes, alinhados às
novas tendências do Direito Penal, reconhecidos nacionalmente por
uma atuação combativa que abrange toda essa área.

Head

Daniel Leon Bialski
Daniel Leon Bialski, Mestre em Processo Penal pela Pontifícia Universidade Católica
de São Paulo (2008). Bacharel em Direito pela Pontifícia Universidade Católica de São
Paulo (1992). Membro do Instituto Brasileiro de Ciências Criminais – IBCCRIM e da
Comunidade de Juristas de Língua Portuguesa (CJLP). Foi Vice-Presidente da Comissão de Prerrogativas da Seccional Paulista da OAB entre os anos 2008/2009.
Ingressou na banca fundada por seu pai e mentor, o saudoso Dr. Helio Bialski, ainda
no ano de 1988, então denominada “Helio Bialski – Advogados Associados”, onde
estagiou. Ao graduar-se em 1992, passou a figurar como Sócio do escritório, o qual
passou a denominar-se “BIALSKI ADVOGADOS ASSOCIADOS“. Atua nas diversas
áreas do Direito Penal, possuindo destacada atuação perante os Tribunais do país.
Outrossim, milita na esfera do Direito Administrativo Sancionador, notadamente processos administrativos disciplinares nos órgãos censores de classe (em especial na
Corregedoria da Polícia Civil).
Atualmente, Daniel Leon Bialski é Presidente da Sinagoga Beth-el em São Paulo; Presidente do Clube A Hebraica de São Paulo; atua como tesoureiro da Sinagoga Beith
Chabad Central; é Diretor do Museu Judaico de São Paulo; é membro do Conselho de
Ética e Conselheiro do Sport Club Corinthians Paulista.

Sócios

Bruno Garcia Borragine

João Batista Augusto Junior

Bruno Garcia Borragine, Possui Pós-Graduação Latu Sensu em Direi-

Pós-graduado em Direito Penal e Direito Processual Penal pela Univer-

to Penal Econômico pela Direito FGV - Escola de Direito de São Paulo

sidade Presbiteriana Mackenzie (2010). Pós-graduado em Direito Penal

da Fundação Getulio Vargas, com artigo cientifico sobre o exercício

Econômico e Europeu pelo Instituto Brasileiro de Ciências Criminais e

da advocacia e os pontos de conexão com o crime de lavagem de

pela Universidade de Coimbra (Portugal) (2010). Cursou “Compliance”

capital. É associado ao Instituto Brasileiro de Ciências Criminais -

na Fundação Getúlio Vargas (GVlaw – Programa de Pós-Graduação

IBCCRIM e ao Instituto de Defesa do Direito de Defesa – IDDD.

Lato Sensu da Escola de Direito de São Paulo – FGV Direito/SP) (2015).

Áreas de Prática

Áreas de Prática

Direito Penal
Acompanhando a tendência global, no Brasil o Direito
Penal se encontra em efetiva e contínua mutação.
Bialski Advogados Associados tem destacada atuação,
seja preventiva; seja ostensiva nas seguintes áreas:

• Crimes contra a ordem econômica, tributária
e as relações de consumo
• Crimes contra o sistema financeiro nacional
• Crimes contra o mercado de valores mobiliários
(mercado de capitais)
• Crimes ambientais
• Crimes contra a administração pública
e administração da justiça
• Crime falimentar
• Crimes concorrenciais, cartéis e demais práticas
anticompetitivas
• Crimes contra a saúde pública
• Crimes contra a honra, a vida e a pessoa

Áreas de Prática

Assistência à
Acusação Pública
Atuação nos interesses do cliente-vítima em todos os delitos previstos na parte especial do Código Penal, além
daqueles também inseridos em legislação específica e
em todas as instâncias de julgamento, na qualidade de
assistentes de acusação.

Áreas de Prática

Processos
de Extradição
Em campo nacional para clientes estrangeiros.

Atuação em prol dos interesses do cliente estrangeiro em
processos de extradição junto ao Supremo Tribunal Federal.

Áreas de Prática

Consultoria Penal em
Programas de Compliance
A prática consiste em auxiliar na elaboração e revisão de programas
de conformidade com foco em matéria penal.

Atuação

Atuação decisiva no
Superior Tribunal de
Justiça e no Supremo
Tribunal Federal
Bem como nos Tribunais de Justiça de todo o país

A prática neste específico campo de atuação se desenvolve por meio da
elaboração, personalizada de pareceres; memoriais e opiniões legais, além
da consequente realização da destacada sustentação oral nos tribunais de
justiça; no Superior Tribunal de Justiça e no Supremo Tribunal Federal.

Atuação

Local adviser on matters
related to cross-border crimes
Área específica voltada para o atendimento de escritórios estrangeiros
Visando melhor atender o avanço de demandas oriundas do exterior,
BIALSKI ADVOGADOS ASSOCIADOS, mais uma vez, demonstra pioneirismo ao
inaugurar, dentro de sua estrutura, uma área específica voltada a atender escritórios estrangeiros que possuem clientes e demandas, no Brasil, relacionadas ao
Direito Penal Econômico.
De maneira vanguardista, a banca expandiu o seu relacionamento com escritórios
norte-americanos que, atualmente, estão com lentes de atenção voltadas para o
cenário jurídico-econômico brasileiro, especialmente em casos relacionados ao
Direito Penal.
Considerando as nuances e especificidades do ordenamento jurídico brasileiro,
a ideia é promover e garantir um ambiente de segurança jurídica, propiciando ao
escritório estrangeiro o melhor campo de análise e desenvolvimento de sua estratégia na representação de clientes forâneos ou nacionais, em expedientes investigatórios policiais e processos relacionados ao direito penal pátrio.

Atuação

Consultoria e prevenção
em matéria penal
Voltada à análise de transações comerciais e financeiras

Tem como principal escopo constatar a eventual caracterização de crimes contra
o Sistema Financeiro Nacional, lavagem de ativos e outros delitos previstos na
legislação especial. Ainda no campo da prevenção, o escritório desenvolve due
diligence personalizada em matéria penal voltada a operações de fusão, aquisição
e joint ventures de empresas que queiram se estabelecer no Brasil.

Atuação

Atuação específica e sob
medida em inquéritos policiais
Acompanhamento e intervenção em procedimentos investigativos
Entendemos que o acompanhamento e intervenção em procedimentos investigativos conduzidos pela Polícia Federal e pela Polícia Civil, assim como naqueles conduzidos pelo Ministério Público, são medidas absolutamente importantes
e determinantes ao fornecimento de subsídios seguros à atividade persecutória do
Estado propiciando o melhor campo de defesa. Alinhado a essa sensível percepção,
BIALSKI ADVOGADOS ASSOCIADOS atua com maestria tanto na defesa dos interesses de pessoas averiguadas, como na defesa dos interesses de seus clientes
vítimas de delitos, atuando, em ambos os cenários com ética, comprometimento
e sobretudo lealdade. Essa sólida e decisiva atuação da banca ao longo das últimas décadas conferiu-lhe indiscutível destaque nesse campo da atividade jurídica, sendo, portanto, reconhecido na esfera policial com um dos escritórios mais
renomados do Brasil – inclusive por sua atuação massiva em operações policiais
de grande repercussão.

Parcerias

Visando expandir e ser referência
em Direito Penal Bialski Advogados
Associados fez importantes parcerias

Parcerias

Investimento em Pesquisa
e Inovação em Matéria Penal
No campo Acadêmico, Bialski Advogados Associados selou parceria com o Grupo de Ensino e Pesquisa em Direito Penal Econômico (GEPDPE) da Escola de Direito de São Paulo
da Fundação Getúlio Vargas (FGV), para o financiamento e produção conjunta de conhecimento científico sobre temas relativos ao Direito Penal Econômico.

Parcerias

Referência em Direito Penal
Como parte da ação de expansão internacional, Bialski Advogados Associados firmou
parceria com a Câmara Americana de Comércio Brasil-Estados Unidos (AMCHAM).
E dentro desse projeto, a banca se fez presente no time que compôs a II Missão Internacional de Compliance, em Nova Iorque e Washington. Na mesma missão,
com a finalidade de aprimorar as práticas de conformidade e buscar tendências mundiais,
o escritório marcou presença na 34ª edição da FCPA Conference (International Conference on the Foreign Corrupt Practices Act).

Destaques

Destaques

Bialski Advogados
Associados nos maiores
veículos de notícias do país
A presença frequente de Bialski Advogados Associados na mídia nacional – seja para
emissão de opinião ou análise de casos de repercussão, seja subscrevendo artigos e
textos sobre os mais variados temas afetos ao Direito Penal – lhe confere reconhecimento como um dos escritórios mais renomados e atuantes de todo o país.

Considerando a relevante e incansável luta do escritório Bialski Advogados Associados para fazer prevalecer
o direito de defesa e as prerrogativas dos policiais civis de São Paulo,
o então patrono Helio Bialski teve o
seu merecido reconhecimento ao ver
emprestado o seu nome à “Sala dos
Advogados” localizada no Presídio
Especial da Polícia Civil do Estado
de São Paulo.

Ranqueado em estudo de abrangência nacional e recentemente publicado
como um dos advogados que mais logrou êxito em Habeas Corpus perante
o Supremo Tribunal Federal (STF) entre 2009 e 2017, Daniel Bialski ganha
cada vez mais destaque no campo do
Direito Penal brasileiro.

Um dos advogados criminalistas mais
requisitados pelos mais renomados
veículos da imprensa nacional, como
o jornal Valor Econômico, e grandes
revistas como Veja e Istoé, Daniel
Bialski é procurado frequentemente
para comentar as principais notícias
que envolvem assuntos jurídicos-criminais.
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