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Sica Advocacia

é um escritório 

especializado em 

Direito Penal.

O escritório foi fundado em 

2012, pelo advogado Leonardo 

Sica, com base em seus 15 

anos de experiência contínua 

na advocacia criminal, assim 

como na área acadêmica e em 

entidades jurídicas e de 

ciências criminais.
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O escritório 
foi fundado 
sob duas 
premissas

Adequar a prática

da advocacia às demandas 

complexas da sociedade 

contemporânea.

Combinar conhecimento 

teórico e experiência forense na 

solução dos casos. 
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Nossa
Atuação
O modelo de atuação foi desenhado a 

partir do diagnóstico de mudanças 

radicais que o direito penal passa ao 

longo do tempo:

Discrição Transparência
Ética Inovação Agilidade

LinguagemTecnologia

Aos antigos valores
da profissão
 somaram-se novos

Aumento de casos

Alteração de modos de 
intervenção e reação

Alteração de sua estrutura
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O escritório atua em casos criminais de 

qualquer natureza, dividido em três 

eixos:

Direito penal dos negócios

Pro bono

Pessoas físicas

Dos casos são 
inquéritos policiais
ou investigações. 

57%
Dos casos são 
processos 
judiciais.

43%
Mar/2022

No momento atuamos em 

20 estados e 73 cidades.



Dos casos o escritório atua 
na acusação 
representando vítimas ou 
empresas.
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Direito Penal 
dos Negócios

Pro BonoPessoas
Físicas

Defesa de empresas e 

de seus representantes 

em processos judiciais, 

inquéritos e operações.

Consultoria em 
direito penal e 
processual penal

Atendimento 
consultivo
e contencioso

Justiça
negociada

Direito digital

Redução de danos e riscos para 
acusados (delação premiada)  e 
solução célere de conflitos 
pessoais ou patrimoniais, com 
reparação de danos (acordo de 
não persecução penal - 2020).

Prática diferenciada em 
questões de internet, tanto 
nos chamados crimes 
eletrônicos, como nas 
demandas sobre privacidade, 
proteção de dados e law 
enforcement.

Fazendo leitura de cenário e 
gerenciamento de riscos.

Para departamentos 
jurídicos de empresas.

Investigação 
forense de fraudes 
corporativas.

Auxílio ao 
compliance e 
investigação 
defensiva.

25%
Parceiros para produção, preservação 

e apresentação forense de provas:

GRCSOLUTIONS VENTURA ERM

Em

https://www.grcsolutions.com.br/
http://venturaerm.com/


Amplo conhecimento em 

responsabilidade penal 

na atividade empresarial.
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Direito Penal 
dos Negócios

Pro BonoPessoas
Físicas

22%

Crimes 
Financeiros
e Tributários

12,5
%

Crimes 
culposos 
contra a vida

19%

Crimes contra a 
administração 
pública e em 
licitações, 
concorrência 
desleal e antitruste

15%

Crimes
Ambientais

11,5%

Crimes contra
o consumidor
e a ordem 
econômica

20%
Crimes 
patrimoniais 

O direito penal dos 

negócios abrange 

diversos crimes. No 

momento nós 

atuamos em:

Ver Livro >



Pessoas Físicas

Direito Penal 
dos Negócios

Pro Bono

Defender a dignidade da 

pessoa humana e as 

garantias individuais do 

cidadão.

Confiltos 
interpessoais

Crimes de 
trânsito

Crimes 
patrimôniais

Pessoas
Físicas
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Tribunal do Júri

Lei de drogasCrimes contra a
honra



Pro Bono

Direito Penal 
dos Negócios

Pro Bono

É essencial trabalhar em 

causas significativas 

para o fortalecimento do 

direito de defesa.

Trata-se de um trabalho voltado a 
processos contra pessoas que não têm 
condições de contratar advogado. São 
justamente esses casos, nas evidentes 
lacunas da administração da justiça, que 
o empenho e a criatividade do defensor 
são exigidos ao limite.

Defesa de pessoas 
desassistidas expostas a 
graves injustiças.

Pessoas
Físicas

Julgamento envolvendo 
teses jurídicas que 
promovam a consolidação 
das garantias do cidadão.
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Nossa estrutura 

Equipe contando com: 
• 5 advogados;
• 3 estagiários;
• 2 funcionários 

administrativos

Rede de advogados 
correspondentes com 
mais de 400 
profissionais 
cadastrados no país 
inteiro 
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Sala de reuniões 

10 postos de trabalho 

disponíveis 

Escritório com sede na 

capital paulista em 

localização de fácil 

acesso 

Amplo suporte de segurança 
à informação e utilização de 
meios preventivos à 
vazamentos

Armazenamento em nuvem 

Utilização de software de 
ponta para gerenciamento 
de processos
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Leonardo Sica
Sócio-Fundador

Prática exclusiva na advocacia criminal 
desde 1996

Presidente da Associação dos 
Advogados de São Paulo

2015 - 2016

Coordenador da Comissão de 
Novos Advogados do IASP 

2000 - 2001

Assessor na Comissão de Defesa das 
Prerrogativas da OAB/SP

2001 - 2003

Diretor do Instituto Brasileiro de 
Ciências Criminais - IBCCrim

2002

Membro da Comissão Nacional 
de Prerrogativas da OAB

2017 - 2018

Líder Raps
2018

Formação

Advogado formado pela Faculdade 
de Direito da USP

Mestre em Direito Penal pela USP

1996

2002

Sustentação oral no julgamento das ADCs 43, 

44 e 54 - Prisão em 2ª instância

Atuação
Doutor em Direito Penal pela USP
2006

Julgamento das ADPF 395 e ADPF 444 - 

Condução Coercitiva

Sustentações orais:

2022-2024

Vice-presidente da seccional de São Paulo da OAB

https://www.youtube.com/watch?v=_JKm9CiNhgc
https://www.youtube.com/watch?v=oZycuZ37VCI
https://www.youtube.com/watch?v=oZycuZ37VCI
https://www.youtube.com/watch?v=_JKm9CiNhgc
http://sica.adv.br/download/sust01.mp4
http://sica.adv.br/download/sust01.mp4


Marina Brecht 

Formação

Advogada formada pela Faculdade de Direito da 
Universidade de São Paulo

Intercâmbio na graduação realizado na Università 
degli Studi di Roma II – Tor Vergata, Itália

Atuação
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Atuou no escritório Souto, Correa, Cesa, Lummertz & 
Amaral 

2015 - 2016

2019

2016 - 2017

Bruno Macellaro

Especialista em direito penal pela Escola Paulista 
da Magistratura do Tribunal de Justiça do Estado 
de São Paulo

2019

Atuou nos escritórios Joyce Roysen Advogados 
(2009-2010) e Ruiz Filho e Kauffmann Advogados

2011 - 2012

Defensoria Pública do Estado de São Paulo
2008 - 2009

Formação

Advogado formado pela Universidade Mackenzie

Pós-graduado em direito penal e processual 
penal pela Faculdade Autônoma de Direito 

2008

2010

Atuação

2021 - 2024
Mestranda em Direito Penal na Faculdade de Direito 
da Universidade de São Paulo

Pesquisadora integrante do Grupo de Estudos sobre 
Lavagem de Dinheiro da Universidade de São Paulo

2021-2022



Isabela Somaio 

Formação

Advogada formada pela Faculdade de Direito da 
Universidade de São Paulo

Intercâmbio na graduação realizado na Universidade 
do Porto, Portugal

Atuação
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Advogada no escritório Battaglia e Vidilli Sociedade de 
Advogados 

2019-2022

2020

2019

Ana Paula Barreto

Estagiária na Procuradoria da Fazenda Nacional

2018-2019

Assistente jurídica na Danone Ltda.

2017-2018

Formação

Advogada formada pela Universidade Mackenzie
2021

Atuação

Estagiária no jurídico criminal do Banco Itaú Unibanco 
S.A.

2017-2019



Justiça restaurativa e 
mediação penal

2002

Autor 

Direito penal de emergência 
e alternativas à prisão

2007

Código Penal Interpretado da Editora Manole
2002

Coautor 

Reforma Criminal 
2007

Dicionário Brasileiro de Direito Constitucional 
2002

Responsabilidade penal na atividade 
econômico-empresarial

2007

Publicações 
Leonardo Sica
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O escritório, por meio de seus 

valores e atuação dentro do 

direito criminal, busca a 

confiança e o melhor 

resultado para seus clientes, 

obtendo o reconhecimento 

dentro do mercado jurídico.



Obrigado

contato@sica.adv.br

11 3842 5266

sica.adv.br


