
  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Sumário 

APRESENTAÇÃO/PRESENTATION  ............................................................................. 3 

PERFIL/PROFILE  ................................................................................................................... 4 

LOCALIZAÇÃO/LOCATION  .............................................................................................. 6 

HONORÁRIOS E DESPESAS/FEES AND EXPENSES  ..................................... 7 

PRINCIPAIS ÁREAS DE ATUAÇÃO/MAIN PRACTICE AREAS  ................ 7 

DIREITO CIVIL E EMPRESARIAL/CIVIL AND BUSINESS LAW  ........... 8 

DIREITO ELEITORAL/ELECTORAL LAW  .............................................................. 9 

DIREITO ADMINISTRATIVO/ADMINISTRATIVE LAW ............................. 10 

DIREITO DO TRABALHO/LABOR LAW ................................................................. 11 

DIREITO TRIBUTÁRIO/TAX LAW  ............................................................................ 11 

DIREITO CONSTITUCIONAL/CONSTITUTIONAL RIGHTS  .................... 12 

DIREITO PENAL/CRIMINAL LAW ............................................................................ 12 

ACOMPANHAMENTO TÉCNICO/TECHNICAL MONITORING  ............... 13 

ASSESSORIA LEGISLATIVA/LEGISLATIVE ASSISTANCE  ..................... 13 

 

 

 

 

 

 



APRESENTAÇÃO 

Leão & Salles Advogados nasceu do pioneirismo 

do Dr. Egydio Machado Salles. O Dr. Egydio, como 

era conhecido, foi um dos mais respeitados advo-

gados de sua época. Exerceu a advocacia privada 

por mais de 50 anos e foi presidente da OAB, Sec-

ção do Estado do Pará, de 1968/1969 e de 

1970/1971; Procurador Geral da Fazenda Munici-

pal, de 1951/1952; Consultor Geral do Estado do 

Pará, de 1979/1983; primeiro presidente do então 

Conselho de Contas dos Municípios do Estado do 

Pará, de 1983/1985, dentre outros cargos públicos 

ocupados. Além da paixão pela advocacia, o Dr. 

Egydio era jornalista e escritor, tendo trabalhado 

no jornal “A Folha do Norte”, de 1946/1947 e arti-

culista do jornal “O Liberal”. Foi autor de diversas 

obras jurídicas, o que o fez Membro Fundador da 

Academia Paraense de Letras Jurídicas. 

Em 1997 Dr. Egydio constituiu a primeira socie-

dade, então integrada por ele, seus filhos Angela 

e Egidio e o sobrinho, Otávio Augusto Leão de Sa-

les, sob a designação “Egydio Salles Advogados 

Associados”. Em 2001, com a morte do sobrinho 

foi admitido como sócio, José Rubens Barreiros de 

Leão e a sociedade passou a se chamar Egydio 

Salles e Leão Advogados. O Dr. Egydio faleceu 

em 27 de julho de 2005 e a sociedade continuou 

sem o seu fundador, mas com a mesma denomi-

nação até 2014, quando houve a alteração para a 

atual denominação, Leão & Salles Advogados, in-

tegrada pelos atuais sócios José Rubens Barreiros 

de Leão e Angela Serra Salles. 

 PRESENTATION 

Leão & Salles Advogados was established by the 

pioneer Dr. Egydio Machado Salles. Dr. Egydio as 

he was well known was one of the most respected 

lawyers of his time. He performed in the private 

Law for more than 50 years and during that time 

was President of the Bar Association, section of 

the state of Pará, from 1968 to 1969 and from 1970 

to 1971; Attorney General of the County Treasure 

from 1951 to 1952; General Counsultant of the 

state of Pará from 1979 to 1983; first President of 

the Counties’ Accounts Council of the state of Pará 

from 1983 to 1985, among other public positions. 

Besides his passion for advocacy, Dr. Egydio was 

also a journalist and writer, having worked for the 

newspaper "A Folha do Norte" from 1946 to 1947 

and as a writer for the newspaper “O Liberal”. He 

was also the author of several legal works, which 

made him a founding member of the “Academia 

Paraense de Letras Jurídicas”. 

In 1997 Dr. Egydio created the first law firm, which 

was integrated by him, his daughter Angela, his 

son Egidio, and his nephew Otávio Augusto Leão 

de Sales, under the name “Egydio Salles Advoga-

dos Associados”. In 2001 with the death of his 

nephew was then admitted as an associate José 

Rubens Barreiros de Leão, and the law firm was 

then designated “Egydio Salles & Leão Advoga-

dos”. Dr. Egydio died on July 27, 2005 and the so-

ciety continued without its founder but with the 

same denomination until 2014, when the alteration 

took place for the present denomination, “Leão & 

Salles Advogados”, integrated by the present as-

sociates José Rubens Barreiros de Leão and An-

gela Serra Salles. 

 



PERFIL 

Leão & Salles Advogados é um escritório de advo-

cacia que se dedica à consultoria e assessória ju-

rídica referente aos negócios de seus clientes, no 

Estado do Pará e em todo o Brasil. Presta assis-

tência no tocante a uma série de assuntos que re-

querem orientação jurídica especializada e, sobre-

tudo, oferece auxílio para que seus clientes alcan-

cem seus objetivos de negócios de forma eficaz e 

eficiente. 

Temos como principal ramo de atuação o Direito 

Civil e Empresarial, Direito Eleitoral, Direito Admi-

nistrativo, Direito do Trabalho, Direito Tributário, 

Direito Constitucional, Direito Penal e Assessoria 

Legislativa. 

Os advogados do Leão & Salles Advogados têm 

larga experiência nas áreas em que atuam, ofere-

cendo aos clientes uma combinação de conheci-

mentos legais associados a experiências profissi-

onais necessárias à condução bem-sucedida dos 

negócios sob suas responsabilidades. Somem-se 

a isso a experiência e o preparo para sustentações 

orais em Conselhos, Tribunais locais e Superiores 

e o domínio da língua inglesa. 

Nosso escritório possui o entendimento de que a 

relação com nossos clientes é de vital importância. 

Seja quando os assessoramos em operações que 

requerem discrição, ou quando atuamos nas cau-

sas e feitos processuais diários, a meta primordial 

é responder às necessidades e expectativas de 

nossos clientes de maneira informativa, criativa, 

imediata e eficiente. 

Além de nossas especialidades, oferecemos aos 

nossos clientes o relacionamento próximo com 

 PROFILE 

Leão & Salles Advogados is a law firm that is ded-

icated to give legal advice and consulting concern-

ing their client’s business in the State of Pará and 

all over Brazil. Provide assistance in a wide range 

of legal matters that require special legal orienta-

tion and it gives support so the clients can achieve 

their business goals in an efficient and effective 

way. 

Our main practice areas includes civil and busi-

ness law, electoral law, administrative law, labor 

law, tax law, constitutional rights, criminal law and 

legal assistance. 

Leão & Salles Advogados lawyers have large ex-

perience in their practice areas, offering clients a 

combination of legal knowledge and professional 

experiences needed to conduct the businesses un-

der their responsibility in a very successful way. 

Add this to the experience and preparation for oral 

support at Councils, Local and Superior Courts 

and the knowledge of English. 

Our firm is consolidated with the understanding 

that our relationship with our clients is of vital im-

portance. Whether we advise our clients in opera-

tions that need discretion or acting with the daily 

legal and procedural acts, the prime goal is being 

able to correspond their needs in a creatively, in-

formatively, promptly and efficiently manner. 

Besides our expertise the close relationship with 

lawyers from other cities from the State of Pará 

such as Santarém, Altamira, Marabá, Castanhal, 

Redenção and Paragominas for example, and 

from other States such as São Paulo, Rio de 

Janeiro, Bahia, Minas Gerais, Ceará, Pernambuco 



advogados tanto do interior do Estado do Pará, 

como Santarém, Altamira, Marabá, Redenção, Pa-

ragominas e Castanhal, por exemplo, e de outros 

Estados, como São Paulo, Rio de Janeiro, Bahia, 

Minas Gerais, Ceará e Pernambuco e Brasília/DF. 

Esta rede acaba por traduzir-se na vantagem de 

poder propiciar uma assessoria jurídica mais rá-

pida, integrada e eficiente, especialmente em ter-

mos de custo/benefício. Ela já se mostrou particu-

larmente adequada a clientes com negócios em 

mais de um Estado ou Município e que necessitam 

de assessoria jurídica com relação a assuntos es-

pecíficos em jurisdições diferentes ou quanto aos 

efeitos de uma transação comercial e sua imple-

mentação concomitante em várias jurisdições. 

and Brasília/DF. This network translates in a faster, 

integrated and cost-effective service available to 

our clients. It has already been proved particularly 

suitable for clients with businesses in more than 

one State or county requiring advice to specific 

matters in different jurisdictions or as to the results 

of a commercial transactions and its implementa-

tion. 

 



LOCALIZAÇÃO 

Leão & Salles Advogados está localizado no cen-

tro de Belém, capital do Estado do Pará, na Trav. 

14 de Março, nº 1155, Edifício Urbe 14, 10º andar, 

bairro Umarizal, e dispõe infraestrutura moderna e 

equipamentos de última geração que possibilitam 

na excelência na prestação de seus serviços. 

Além disso, oferece aos seus clientes a comodi-

dade de estacionamento privativo. 

Nossa localização privilegiada permite o acesso 

rápido a todas as instâncias da Justiça sediadas 

em Belém. A Seção Judiciária da Justiça Federal 

em Belém e a Procuradoria Geral da República fi-

cam a poucos metros; o Tribunal Regional do Tra-

balho da 8ª Região a cerca de dez minutos; o Tri-

bunal Regional Eleitoral e os Fóruns Cível e Crimi-

nal da Justiça do Estado em quinze minutos; e o 

Tribunal de Justiça do Estado em vinte minutos, 

mesmo tempo em que é possível o acesso aos Tri-

bunais de Contas do Estado e dos Municípios. 

 LOCATION 

Leão & Salles Advogados is located at the center 

of Belém, capital of Pará, at Trav. 14 de Março, nº 

1155, Edificio Urbe 14, 10th floor, district of Uma-

rizal, and has a modern infrastructure with latest 

generation’s equipment’s that makes possible the 

excellence in executing our services. Besides, it of-

fers its clients the convenience of private parking. 

Our privileged location allows easy access to all 

the Justice Courts in Belém. The Federal Courts 

section Pará and the General Attorneys of the Re-

public are just a few meters away; the 8º Regional 

Labor Court it’s about ten minutes by car; the Re-

gional Electoral Court as well as the Civil and Crim-

inal Forum of the State Court are fifteen minutes 

away; and the State Justice Court it’s about twenty 

minutes, the same time in which is possible to 

reach the Account’s Court of the State and of the 

Counties. 

 



HONORÁRIOS E DESPESAS 

Nós do Leão & Salles Advogados sempre procu-

ramos preservar a qualidade do trabalho e apri-

morá-lo cada vez mais e, por conta disso, adota-

mos uma política aberta na discussão de honorá-

rios advocatícios, tendo sempre como norte as re-

comendações do Órgão de Classe. 

Estamos familiarizados com a preocupação de 

nossos clientes de controlar custos e despesas na 

prestação de nossos serviços, portanto, os clien-

tes do leão & Salles Advogados apenas são co-

brados pelos efetivos montantes desembolsados 

a terceiros – não cobramos margens pela utiliza-

ção de referidos recursos. 

 FEES AND EXPENSES 

We at Leão & Salles Advogados always try to 

maintain our work quality and are continuing im-

proving it. Because of this we adopt an open 

method in discussing legal fees, always following 

the recommendations of the Class Council. 

Knowing the worries of our clients in controlling 

costs and expenses with the services provided, 

Leão & Salles Advogados clients are only charged 

for the total amount disbursed to third-party ven-

dors – no extra or “overhead” amount is ever 

charged. 

 

PRINCIPAIS ÁREAS DE ATUAÇÃO  

A seguir, algumas de nossas principais áreas de 

atuação. Teremos a maior satisfação em respon-

der a quaisquer questionamentos relativos a essas 

áreas, sem exclusão de outros aspectos de atua-

ção jurídica. 

 MAIN PRACTICE AREAS 

The following are some of our main practice areas. 

We will have greatest satisfaction answering any 

questions concerning these areas, without exclu-

sion of other legal aspects. 

 



DIREITO CIVIL E EMPRESARIAL 

Atuamos na representação em processos judiciais 

e arbitrais, notadamente em questões relativas ao 

direito das obrigações, contratos, responsabili-

dade civil, direito empresarial, falências e concor-

datas, direito de posse e de propriedade, direito de 

família e sucessões. 

Prestamos assessoria e consultoria a empresas 

privadas, bem como em processos de privatiza-

ção. Elaboramos pareceres, preparo e revisão de 

instrumentos contratuais e outros pactos e atua-

mos no âmbito do Direito do Consumidor. 

Realizamos patrocínio de processos perante Jui-

zados Especiais, Justiça Estadual, Federal e ór-

gãos de defesa do consumidor. 

 CIVIL AND BUSINESS LAW 

Leão & Salles Advogados acts with the represen-

tation in judicial and arbitrary lawsuits, notably in 

questions related to obligation rights, contracts, 

civil responsibility, business law, bankrupts and 

concordats, possession and propriety law, family 

and succession law. 

We provide advisor and consulting to private com-

panies, as well as privatization process. We also 

provide legal opinions and elaboration and revision 

of contracts and other legal instruments and like-

wise act in the scope of Consumer Rights. 

The firm also provides sponsorship in lawsuits and 

other proceeding with the Small Claims Court, 

State and Federal Justice, and also with the Con-

sumer Protection Agency. 

 



DIREITO ELEITORAL 

Dispomos de renomados profissionais na área, 

que atuam tanto na prestação de serviços para 

partidos políticos e candidatos, quanto no próprio 

processo eleitoral, no âmbito dos Tribunais Regio-

nais Eleitorais e do Tribunal Superior Eleitoral. 

A assessoria inclui a criação, fusão e incorporação 

de partidos políticos, filiação partidária, prestação 

de contas, propaganda institucional, convenções 

partidárias, registro e impugnação de pesquisas 

eleitorais. 

Além disso, operamos diretamente no registro de 

candidatos e de coligações, em todas as ações 

correspondentes ao período eleitoral e na presta-

ção de contas do candidato, partido político e coli-

gação e na interposição de recursos, em todas as 

esferas. 

 ELECTORAL LAW 

We have renowned professionals in the area act-

ing not only providing services to political parties 

and individual candidates, but also working in the 

electoral process within the Electoral District Court 

and the Superior Electoral Court. 

The advisory includes the creation, fusion and in-

corporation of political parties, party affiliation, ac-

countability, institutional propaganda, party con-

ventions, register and impugnment of electoral 

polls. 

Besides all that our lawyers works directly in the 

candidate and colligation’s registers, in all actions 

related to the election period and in the candidates, 

political party or colligation accountability and also 

filling appeals in all electoral sphere. 

 



DIREITO ADMINISTRATIVO 

Trabalhamos em representação em processos ad-

ministrativos e disciplinares de servidores públicos 

e em ações de improbidade administrativa, além 

de ações populares, mandados de segurança e 

demais medidas preventivas junto ao Poder Judi-

ciário. 

Realizamos o acompanhamento de processos da 

Administração Pública Federal, Estadual e Munici-

pal, direta e indireta, nas esferas do Poder Execu-

tivo, Legislativo e Judiciário, assim como em pres-

tações de contas perante os Tribunais de Contas 

da União, do Estado e dos Municípios. 

Prestamos assessoria em licitações, contratos e 

concessões públicas e revisão administrativa e ju-

dicial de contratos administrativos e em demandas 

perante Agências Reguladoras. 

Ademais, realizamos acompanhamento e orienta-

ção em inquirição de administradores e gestores 

públicos. 

 ADMINISTRATIVE LAW 

We work with representations in administrative and 

disciplinary cases of public officers as well as ad-

ministrative improbity, and also in Popular Actions, 

Injunctions and more preventive measures within 

the Public Administration. 

Our firm also conducts procedure monitoring within 

the Federal, State and Municipal Public Admin-

istration, direct or indirect, and in the Executive, 

Legislative and Judiciary Power as well as in ac-

countability process towards the Union, State and 

Municipals Account’s Court. 

We also works with advisory in bidding, contracts 

and public concessions, likewise do administrative 

and judicial revisions of administrative contracts 

and also acts before with the Regulatory Agencies. 

Moreover, we also do the follow-up and orientation 

in inquisitions of administrators and public manag-

ers. 

 



DIREITO DO TRABALHO 

Dispomos de estrutura para atender desde o tra-

balhador individual até empresas de grande porte, 

atuando em dissídios individuais em defesa de 

seus clientes em todas as ações e recursos perti-

nentes nas diversas fases processuais, incluindo 

a realização de sustentação oral perante os Tribu-

nais Regionais do Trabalho, Tribunal Superior do 

Trabalho e Supremo Tribunal Federal. 

Trabalhamos com a elaboração, revisão e resci-

são de contratos trabalhistas e prestamos consul-

toria e assessoria em negociações de acordos co-

letivos, bem como na mediação em acordos traba-

lhistas. 

Estamos presentes nos procedimentos adminis-

trativos perante a Superintendência Regional do 

Trabalho, Sindicatos, Ministério do Trabalho e de-

mais órgãos incluídos na esfera trabalhista. 

 LABOR LAW 

We are capable to assist from the individual worker 

to large companies, working in the defense of our 

clients in individual dissensions in all kinds of 

cases and providing appealing in several proce-

dural phases, including oral sustentation before 

the Regional’s Labor Courts, the Superior Labor 

Court and the Supreme Federal Court. 

Our firm works with the production, revision and re-

scission of labor contracts and provides consulting 

and advisory in collective agreement negotiations, 

as well as mediation in labor agreement in general. 

We extent our services to administrative proce-

dures before the Regional Superintendence of La-

bor, Labor Union, Ministry of Labor and other agen-

cies included in the labor sphere. 

 

DIREITO TRIBUTÁRIO 

Auxiliamos nossos clientes no contencioso admi-

nistrativo e judicial, em todas as instâncias, e em 

processos administrativos relacionados a tributos 

federais, estaduais e municipais. 

Atuamos no âmbito dos Conselhos de Contribuin-

tes e prestamos assessoria e consultoria durante 

a realização de fiscalizações. 

 TAX LAW 

We help our clients in the administrative and judi-

cial contentious in all of the instances and in ad-

ministrative procedures related to federal, state 

and municipal taxes. 

We also work within the Taxpayer Council and pro-

vide advisory and consulting during the inspec-

torate process. 

 



DIREITO CONSTITUCIONAL 

Atuamos na proteção dos direitos fundamentais, 

assim como no interesse dos servidores públicos, 

dos indivíduos e dos cidadãos, com ênfase nos re-

médios constitucionais, que visam à proteção des-

ses direitos assegurados na Carta Magna em vi-

gor, sendo eles: Habeas Corpus, Habeas Data, 

Ação Popular e Mandato de Injunção. 

 CONSTITUTIONAL RIGHTS 

In the métier of Constitutional Rights, we work in 

the protection of the fundamental rights as well as 

in the public server, citizen and individual’s inter-

ests, giving emphasis for the Constitutional Reme-

dies, which provides protection to the rights se-

cured in the Constitution, such as: Habeas Corpus, 

Habeas Data, “Injunctions” and “Popular Actions”. 

 

DIREITO PENAL 

Oferecemos serviços em todos os ramos de Di-

reito Penal. 

Assistimos nossos clientes nas fases da persecu-

ção penal, prestando orientação desde o inquérito 

policial e procedimentos investigatórios em geral, 

realizando pedidos de relaxamento de prisão, Ha-

beas Corpus, medidas acautelatórias e defesa em 

ações criminais propriamente ditas. 

Realizamos defesas em Tribunais do Júri, atuando 

ainda na fase de execução penal, assim como na 

assistência de acusação e de defesa. 

 CRIMINAL LAW 

We provide services in every métier of Criminal 

Law. 

We assist our clients in the criminal prosecution, 

giving guidance since the police investigation and 

others investigative procedures, as well as request 

to undo illegal prisons, Habeas Corpus, injunc-

tions, and defense in criminal lawsuits. 

The firm acts in Trials by Jury, in the criminal exe-

cution, and also provides guidance for the Accusa-

tion team and acts as Defense Attorney. 

 



ACOMPANHAMENTO TÉCNICO 

Nós do Leão & Salles Advogados disponibilizamos 

aos nossos clientes e escritórios parceiros, além 

do patrocínio em demandas judiciais e administra-

tivas, a realização de diligências na região metro-

politana de Belém, a exemplo de: distribuição e 

acompanhamento de ações e recursos, entrega 

de memoriais, retirada de alvarás, expedição de 

ofício e mandados, despachos com juízes e de-

sembargadores, comparecimento em audiência e 

assistências a julgamentos e sustentações orais 

perante Tribunais e Conselhos de classe. 

 TECHNICAL MONITORING 

At Leão & Salles Advogados we offer our clients 

and partner offices, besides acting in the lawsuits 

and administrative claims, to execute legal dili-

gences within the Belém’s Metropolitan area, such 

as: distribution and follow-up of lawsuits and mo-

tions, delivery of memorials, charter’s withdrawals, 

issues of memos and court orders, dispatch with 

the Judges, attendance in court hearings and as-

sistance to trials and oral arguments before the 

Courts and the Classes Councils. 

 

ASSESSORIA LEGISLATIVA 

Atuamos no âmbito do Poder Legislativo, ofere-

cendo assessoria em projetos de lei e em proces-

sos de prestação de contas de gestores públicos 

perante as Casas Legislativas, na assessoria e de-

fesa em Comissões Parlamentares de Inquérito e 

perante Conselho de Ética e Corregedorias. 

 LEGISLATIVE ASSISTANCE 

We also work within the Legislative Power offering 

advices in bills and in public manager’s accounta-

bility process towards the Parliament, as well as in 

the consulting and defense in Parliamentary Com-

mittee of Inquiry, the Ethics Councils and Internal 

Affairs. 

 

 

 

 

 

 

 



 

Trav. 14 de março, nº 1155, edifício Urbe 14, 10º andar 

Umarizal – Belém – PA – CEP 66055-490 

Fone: (91) 3212-9943 

Site: www.leaoesallesadvogados.adv.br 

Email: lsadvogados@leaoesalles.adv.br 


