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Mello Chaves Advogados Associados
apoia Ações Sociais, em parceria com ONGs, 

Fundações, Associações e demais entidades 

voltadas para o desenvolvimento educacional e 

socioeconômico de determinadas regiões.

Profissionalismo
Nossos profissionais, oriundos de renomadas bancas 

de advocacia, empresas nacionais e multinacionais, 

possuem sólida formação acadêmica e profissional, 

ofertando a nossos clientes elevados pradrões de 

eficiência, qualidade e resultado. Contamos ainda 

como uma ampla rede de correspondentes no Brasil 

e exterior, propiciando a nossos clientes uma maior 

atuação em suas respectivas regiões.

NOSSA HISTÓRIA

O Escritório Mello Chaves 
Advogados Associados
Exerce forte atuação nas áreas tributária e empresarial, 

prestando assessoria jurídica de excelência e qualidade 

a diversos grupos econômicos, nos mais variados 

setores da economia.

"Para realizar grandes conquistas, devemos não 
apenas agir, mas também sonhar; não apenas 
planejar, mas também acreditar."

( Anatole France )

Art. 2º O advogado, indispensável à 
administração da Justiça, é defensor do Estado 
democrático de direito, da cidadania, da 
moralidade pública, da Justiça e da paz social, 
subordinando a atividade do seu Ministério 
Privado à elevada função pública que exerce 
(Art. 02º do Código de Ética e Disciplina da 
Ordem dos Advogados do Brasil).
Dr. LEANDRO B. DE MELLO CHAVES, sócio e 
advogado, pós-graduado nas seguintes àreas: 

I( ) Direito Tributário (FGV); II( ) Direito Empresarial 

(Univ. Candido Mendes); III( ) Direito Constitucional 

(UERJ); IV( ) Direito Público (UGF); V( ) Processo Civil 

(Univ. Candido Mendes);  VI( ) Direito do Consumidor 
com ênfase em Resp. Civil (Univ. Candido Mendes) e 

VII( ) Direito Imobiliário (Univ. Veiga de 
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O agressivo Touro de WallStreet Bull
Símbolo de otimismo e prosperidade financeira

COMPETÊNCIA E PRODUTIVIDADE

Áreas de Atuação 
Uma assessoria jurídica com eficiência e 
qualidade é aquela que, além de estar 
tecnicamente capacitada, demonstra para cada 
cliente seus reais direitos e quais os melhores 
caminhos para garanti-los.

DIREITO TRIBUTÁRIO

Qualidade e resultados, com 
minimização de custos e tempo de 
execução do serviço.

DIREITO EMPRESARIAL E ECONÔMICO

Mello Chaves
Advogados Associados

law firm

- Extinção de débitos tributários;

- Formatação de Planejamento Tributário;

- Redução da carga tributária via incentivos fiscais;

- Obtenção de Certidões Negativa de Débitos Fiscais;

- Ampla atuação em processos judiciais e administrativos;

- Aplicação de teses tributárias chanceladas pelo Judiciário;

- Elaboração de pareceres e suporte em procedimentos 

de fiscalização;

- Gerenciamento de execuções fiscais e adoção dos 

mecanismos legais necessários à sua extinção;

- Restituição de créditos tributários e reestruturação de 

passivo fiscal;

- Atuação em Dissídios Coletivos;

- Prevenção de Litígios;

- Contratos Trabalhistas;

- Defesas em reclamações trabalhistas;

- Defesas em procedimentos administrativos;

- Terceirização e Cooperativismo;

- Consultoria na àrea Previdênciária.

- Projetos de infraestrutura, licenciamento ambiental, 

revisão de estudos ambientais, suporte jurídico em 

Audiências Públicas, Termo de Ajustamento de 

Conduta – TAC, análise e avaliação de passivos 

ambientais e negociação de medidas compensatórias.

- Planejamento societário estratégico;

- Anti-truste e Concorrência

- Formatação de blindagem empresarial para 

empresa e sócios;

- Elaboração de pareceres e consultoria 

empresarial em geral;

- Reorganizações societárias (fusões, aquisições, 

incorporações e cisões);

- Consultoria relacionada a falência e recuperação; litígios 

entre sócios, estratégia processual, dentre outros 

procedimentos;

DIREITO TRABALHISTA

DIREITO AMBIENTAL

- Formatação de Franquia;

- Elaboração e análise de contratos;

- Contratos e Aquisições Imobiliárias;

- Estruturação Jurídica de Negócios Imobiliários;

- Planejamento Sucessório;

- Direito Obrigacional;

- Responsabilidade Civil e Direito do Consumidor;

DIREITO CÍVEL APLICADO AOS NEGÓCIOS:

- Marcas, Patentes, Direitos Autorais, Franquia, 

Licenciamento, Transferência de Tecnologia, Software, 

Concorrência Desleal e Cyberlaw;

- Orientação e representação nas esferas administrativa 

(INPI, ANVISA, Registro.br, Instituições de Direitos 

Autorais, etc.) e judicial, especialmente no que concerne 

à prevenção de litígios.

DIREITO DA PROPRIEDADE INTELECTUAL
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