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Constituído em 14/10/2003, sempre tivemos 

como missão fazer da advocacia um meio para 

que a justiça seja atendida, envidando todos

os esforços para que os nossos clientes tenham

o sentimento de não terem sido enganados, mas 

sim de poderem acreditar que o seu direito foi 

perseguido dentro da ética e da moral, sem que 

para isso tenha ferido o direito alheio.

Nosso escritório se destaca pelo conhecimento 

intelectual, inovação e criatividade, sempre a

serviço dos clientes nas mais diversas áreas

de consultoria, assessoria e contencioso, como 

Advocacia Extrajudicial, Administrativo, Ambiental, 

Comércio Internacional, Direito Aduaneiro, 

Contratos, Penal Tributário.

O escritório de advocacia
CARVALHO, MENDES E MELCHIOR ADVOGADOS 
ASSOCIADOS sempre focou suas atividades 
no atendimento de excelência aos clientes

e aprimoramento de seus profissionais.



DIREITO ADMINISTRATIVO
O escritório atua em diversas áreas do direito, desenvolveu grande 

experiência na área de concursos públicos, direito disciplinar, direito 

alfandegário, contratos administrativos e licitações, entre outras matérias 

afetas ao Direito Administrativo.

Com equipe multidisciplinar, o escritório oferece a seus clientes amparo em 

todas as esferas do direito ambiental, atuando, assim, na responsabilidade 

civil, administrativa e criminal do cliente.

O escritório CARVALHO, MENDES E MELCHIOR ADVOGADOS 

ASSOCIADOS vem se destacando por sua atuação especializada e ética, 

gerando resultados efetivos aos seus clientes.

CONCURSOS PÚBLICOS

DIREITO DISCIPLINAR

DIREITO ALFANDEGÁRIO

CONTRATOS ADMINISTRATIVOS

LICITAÇÕES
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DIREITO AMBIENTAL

DEFESA EM AÇÕES CIVIS PÚBLICAS

E RECURSOS CONTRA MULTAS

E AUTUAÇÕES ABUSIVAS, 

LICENCIAMENTO AMBIENTAL

Consultas, estudos e pareceres em assuntos relacionados ao Meio 

Ambiente. Assessoria ambiental preventiva. Acompanhamento de pedidos 

de licenças ambientais. 

Apoio técnico para a elaboração de legislação federal, estadual e municipal. 

Assessoria e acompanhamento de Termo de Ajustamento de Conduta junto 

ao Ministério Público ou órgãos ambientais. 

Acompanhamento de procedimentos administrativos e defesas junto aos 

órgãos ambientais. Acompanhamento junto a órgãos policiais. 

Defesas em processos judiciais, envolvendo infrações administrativas, ações 

civis públicas, ações por danos ambientais individuais e crimes ambientais. 

Sustentação oral nos Tribunais. 

Pesquisa de normas e leis ambientais internacionais. Auxílio e coordenação 

de cursos e seminários para empresas, estudantes e profissionais. Palestras 

e conferências.
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DIREITO ADUANEIRO

Consultoria Aduaneira, oferecendo solução para o sucesso de suas 

atividades empresariais, seguranças nas atividades de importação e 

exportação. Orientação de como exportar/importar pelo porto seco. 

Planejamento logístico, credenciamento em programas de incentivo fiscais, 

negociação, Admissão Temporária, Repetro e outros.

SEGURANÇA NAS ATIVIDADES 

DE IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO

DIREITO PENAL

 ARTICULAÇÃO DEFENSIVA DO 

CLIENTE, TENDO EM VISTA AS 

VARIADAS IMPLICAÇÕES JURÍDICAS 

INERENTES À COMPLEXIDADE DAS 

RELAÇÕES SOCIAIS.

O escritório tem sólida experiência na tutela dos interesses de seus clientes, 

especialmente, nas áreas do direito administrativo, ambiental e criminal.

No que se refere ao exercício exclusivo da advocacia criminal, o escritório 

CARVALHO, MENDES E MELCHIOR ADVOGADOS ASSOCIADOS tem 

atuação proeminente no setor econômico-empresarial, com ênfase na 

defesa de condutas afetas ao mercado financeiro, delitos contra o 

consumidor, contra a ordem tributária e, particularmente, crimes contra o 

meio ambiente.

A estrutura multidisciplinar do escritório favorece a articulação defensiva 

do cliente, tendo em vista as variadas implicações jurídicas inerentes à 

complexidade das relações sociais. Sempre atento ao primor técnico do 

trabalho realizado, a sociedade de advogados conta com uma equipe 

altamente especializada, atuando em consultoria jurídico-criminal por meio 

da confecção de pareceres.

O escritório CARVALHO, MENDES E MELCHIOR ADVOGADOS ASSOCIADOS 

conta ainda com uma rede de escritórios correspondentes em outros 

Estados, facilitando a defesa do cliente em várias unidades da federação.
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