


Fundado em 1992, o escritório Jairo e George Melo Advogados 
Associados reúne as experiências dos fundadores com as 
dos sócios Vicente Normande e Marília Gomes Lima, em 
conjunto com uma equipe comprometida com a excelência 
na prestação de serviços jurídicos, de modo a satisfazer 
os nossos clientes e os integrantes do Escritório, gerando 
resultados sustentáveis.

É por crer que podemos 
fazer a diferença nas vidas 
de quem está conosco que 
seguimos fortes em nossa 
jornada. Continuaremos 
em busca de novas e 
duradouras parcerias, 
com o impulso de fazer a 
diferença para cada novo 
personagem da nossa 
história.

A satisfação dos clientes 
com o serviço bem 
prestado, o crescimento 
pessoal e financeiro dos 
parceiros, as referências 
positivas no sentido ético e 
técnico dentro do mercado 
nos encorajam a continuar 
a nossa busca incessante 
por resultados positivos. 
Isso nos dá um enorme 
prazer.

O ESCRITÓRIO

George Melo Jairo Melo



A advocacia que é feita aqui 
me encanta. Uma advocacia 
ética e com o cuidado com 
o cliente. Estamos em 
constante crescimento e 
em constante mudança 
para atender da melhor 
forma o mercado.

É bastante gratificante 
você enxergar que 
está ajudando diversas 
empresas a crescer e a 
melhor desenvolver as 
suas atividades produtivas. 
Nosso objetivo é continuar 
sempre a crescer a se 
desenvolver para prestar, 
cada vez mais, serviços 
de qualidade aos nossos 
clientes.

O ESCRITÓRIO

Marília Gomes Vicente Normande



ÁREAS DE ATUAÇÃO

O escritório JGM Advogados atua na prestação de consultoria 
jurídica e na defesa dos interesses de seus clientes nos 
âmbitos administrativo e judicial. Saiba mais sobre as nossas 
áreas de atuação e conheça a nossa equipe.



CONTENCIOSO CÍVEL
O Direito Civil abrange a maioria das questões da vida 
cotidiana. Nele, está inserido o Contencioso Cível, que 
se trata de uma disputa entre duas partes acerca de 
um determinado direito. Essa área busca alternativas 
para a solução dos litígios.

PLANEJAMENTO PATRIMONIAL, 
SOCIETÁRIO E SUCESSÓRIO
O Planejamento Patrimonial, Societário e Sucessório 
é um serviço personalizado, elaborado de acordo 
com as peculiaridades de cada empresa ou indivíduo. 
A análise é orientada para uma administração 
eficiente e econômica do patrimônio, levando-se em 
conta aspectos tributários, societários, o sucessório-
familiares e trabalhistas.

TRIBUTÁRIO
O Direito Tributário regula as relações jurídicas entre 
o Estado e as pessoas de direito privado, sejam físicas 
ou jurídicas, no que se refere à instituição e cobranças 
de tributos e todas as questões a eles relacionadas.

RECUPERAÇÃO DE EMPRESAS E FALÊNCIA 
A Recuperação Judicial de empresas visa elaborar 
um conjunto de medidas e procedimentos jurídicos, 
econômicos e administrativos voltados à superação 
da crise econômico-financeira, com a manutenção 
da fonte produtiva, do emprego e da preservação do 
negócio.eles relacionadas.



TRABALHISTA
O Direito Trabalhista trata das relações existentes 
entre empregados e empregadores, atuando no 
desenvolvimento das estruturas de trabalho e 
emprego. Ter um suporte jurídico é fundamental para 
manter a harmonia entre as partes.

EMPRESARIAL E SOCIETÁRIO
O Direito Empresarial e Societário - como o nome 
sugere - abrange as relações empresariais e exige 
conhecimentos sobre leis e outras nuances. O JGM 
Advogados possui advogados especialistas no 
segmento, que podem contribuir para a melhoria 
do funcionamento das empresas e a formação de 
sociedades.

IMOBILIÁRIO
O Direito Imobiliário trata dos trâmites necessários 
à realização de uma transação ou regularização 
imobiliária, que podem ser executados com o apoio 
de uma consultoria jurídica para evitar desgastes 
e perdas financeiras. A área se correlaciona com o 
Direito Civil, Tributário, de Família e de Sucessões.

RELAÇÕES DE CONSUMO
As Relações de Consumo são caracterizadas pela 
existência de duas partes: a que oferece e a que 
adquire um produto ou serviço. Esses agentes são 
regulados pelo Código de Defesa do Consumidor 
(CDC). Contar com um respaldo jurídico é essencial 
para a harmonia entre os envolvidos.



CONSULTORIA PREVENTIVA
A Consultoria Preventiva atua para garantir que as 
questões sejam solucionadas de maneira eficaz antes 
da apreciação do Poder Judiciário, evitando gastos 
com processos, perícias, pagamento de multas e 
outras medidas prejudiciais ao bom andamento e à 
imagem do negócio, como a penhora de bens ou o 
bloqueio de contas pessoais.

ADMINISTRATIVO
A Consultoria Preventiva em  âmbito Administrativo 
atua visando à garantia da segurança jurídica nas 
relações de pessoas físicas e jurídicas em questões 
relacionadas ao Poder Público e aos diversos órgãos 
da Administração.

MEDIAÇÃO DE CONFLITOS E 
NEGOCIAÇÃO DE DÍVIDAS
A mediação de conflitos é uma atividade legal, que 
incentiva o consenso e o diálogo, sendo uma forma 
alternativa e bastante eficaz de resolução dos conflitos 
tanto em âmbito extrajudicial, como judicialmente.



EQUIPE

DIREÇÃO

COORDENADORES

JAIRO MELO
OAB/AL 3670
jairo@jgm.com.br

ALBÂNIA RIOS
OAB/AL 9784B
albania@jgm.com.br

MARÍLIA GOMES
OAB/AL 6653
marilia@jgm.com.br

YNAIARA LESSA
OAB/AL 5558
ynaiara@jgm.com.br

LEONILDO PEDROSA JR
OAB/AL 17842
jgm@jgm.com.br

GEORGE MELO
OAB/AL 3998
george@jgm.com.br

MARIA NIDETTE TOLEDO
OAB/AL 10805
nidette@jgm.com.br

VICENTE NORMANDE
OAB/AL 5598
vicente@jgm.com.br

SILVANA MELO

silvana@jgm.com.br



ADVOGADOS

ANA FRANCISCA PEDROSA
OAB/AL 6835
ana@jgm.com.br

BÁRBARA NUNES
OAB/AL 14014
barbara@jgm.com.br

MAÍRA SOUSA
OAB/AL 9540A | OAB/SP 258523
maira@jgm.com.br 

SYLVIO COLEN
OAB/AL 11722
sylvio@jgm.com.br

THAÍS MASCARENHAS
OAB/AL 10620
thais@jgm.com.br

ANDRÉ MELO
OAB/AL 13326
andremelo@jgm.com.br

FILIPE LYRA
OAB/AL 10884
filipe@jgm.com.br

NATÁLIA LEITE
OAB/AL 11732
natalia@jgm.com.br

TACIANE LIMA
OAB/AL 10939
taciane@jgm.com.br

EQUIPE



FALE CONOSCO

ONDE ESTAMOS

CONTATO

Rua Desembargador Almeida Guimarães, n. 401
Pajuçara, Maceió - Alagoas
CEP: 57030-160




