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Institucional
Institutional

O escritório Cheim Jorge & Abelha Rodrigues foi

The law firm of Cheim Jorge & Abelha Rodrigues

fundado em 1999 por Flávio Cheim Jorge e Marcelo

was founded in 1999 by Flávio Cheim Jorge and

Abelha Rodrigues, que, juntos, cursaram a Graduação

Marcelo Abelha Rodrigues, who both attended the

na Universidade Federal do Espírito Santo (UFES) e o

same law school at the Federal University of Espírito

Mestrado e o Doutorado na Pontifícia Universidade
Católica de São Paulo (PUC/SP).
Hoje, com sede em Vitória/ES, o Cheim Jorge &
Abelha Rodrigues apresenta uma atuação diversificada nas múltiplas áreas do Direito e se destaca tanto por
seu protagonismo em causas de grande complexidade
e relevância no âmbito do estado do Espírito Santo,
quanto pelo zelo no assessoramento consultivo de seus
clientes, dentre os quais se destacam: construtoras,
empreiteiras, mineradoras, siderúrgicas, imobiliárias,

Santo (UFES), and later got their Masters and PhD
at the Pontifical Catholic University of São Paulo
(PUC/SP).
Today, headquartered in Vitória/ES and a with a unit
in Cachoeiro de Itapemirim/ES, the Cheim Jorge &
Abelha Rodrigues has a diversified operation in
multiple areas of law and stands out both for its role
in causes of great complexity and relevance in the
State of Espirito Santo, as well as for the zeal when it
comes to consultancy of its clients, among which are:
builders, contractors, mining and steel companies,

bancos, se- guradoras, transportadoras, montadoras de

real estate, banks, insurance carriers, vehicle

veículos, laboratórios, importadoras e exportadoras,

manufacturers, laboratories, importers and exporters,

sindicatos, associações civis e agentes públicos.

unions, civil associations and public servants.

O Cheim Jorge & Abelha Rodrigues é constituído

The Cheim Jorge & Abelha Rodrigues is integrated

por uma equipe qualificada de mais de vinte advoga-

by an skilled team ofmore than twenty lawyers,

dos, integrada por doutores, mestres e professores das

composed of doctors, masters and teachers in major

principais faculdades de Direito do Espírito Santo, o
que agrega à sua primazia profissional um importante
viés acadêmico. O escritório conta igualmente com
outros vinte colaboradores e com infraestrutura e
aparato tecnológico modernos, todos em constante
aprimoramento.
Por buscar a excelência na prestação de seus serviços,
o Cheim Jorge & Abelha Rodrigues ostenta reconhecimento em âmbito local e nacional, sendo um dos
únicos escritórios do estado do Espírito Santo a
constar permanentemente como referência certificada
pela “Análise Advocacia 500”.

law schools of the State of Espirito Santo, which adds
an important academic bias to the firm's professional
primacy. The firm also has another twenty employees
and modern infrastructure and technological apparatus, all in constant improvement.
Seeking always for excellence in providing its
services, the Cheim Jorge & Abelha Rodrigues owns
recognition in local and national level, being one of
the only law firms in the state of Espírito Santo that is
included permanenily as reference certified by "Law
Review 500".

Filosofia
de trabalho
Work
Philosophy

Missão

Mission

Prestar assessoria jurídica consultiva e contenciosa

To provide juridical assistance, both in consultancy

com responsabilidade, comprometimento e eficiência,

and litigation, working with responsability, commit-

por meio de profissionais qualificados e infraestrutura
moderna, sempre com foco na concretização da justiça
e na obtenção dos melhores resultados para os clientes.

ment and efliciency, through qualified professionals
and modern infrastructure, ahvays committed to
pursue justice and achieve the best results for the
clients.

Visão

Values

Ética

Ethics

Capacitação

Professional

Comprometimento

Qualification

Superação

Commitment

Disciplina

Persistence

Resultados

Discipline
Results

Área de atuação
Areas of specialization

Administrativo

Administrative Law

Consultivo e contencioso em processos licitatórios e

Consultancy and litigation in public bids and

em contratos firmados com o Poder Público; defesa
em ações Judiciais por ato de improbidade administrativa; defesa em processos administrativos e judiciais
de desapropriação; defesa perante os Tribunais de
Contas.

contracts; defense of public agents in judicial
proceedings of misconduct; defense in administrative
and judicial proceedings of expropriation; defense
before the Audit Courts.

Environmental Law
Preventive consultancy in legal environmental

Ambiental

matters, including assistance in the implementation of
industrial and commercial projects; elaboration of

Consultoria preventiva em matéria ambiental pra fins

legal opinions; defense in administrative and judicial

de implantação de projetos e programas industriais e

proceedings.

comerciais; elaboração de pareceres e consultas;
defesa em processos administrativos perante os diver-

Business Law

sos órgãos ambientais c em ações de responsabilidade

Litigation in intellectual property (copyrights,

civil de natureza ambiental.

trademarks and patents, trade names); abuse of
economic power; dumping; unfair competition;
security bonds; leasing; banking law; judicial

Comercial
Contencioso em causas relativas à propriedade intelectual (direito autoral, marcas e patentes, nomes comerciais), abuso do poder econômico, dumping, concorrência desleal, títulos de crédito, leasing, direito
bancário, recuperação judicial e falência.

recovery and bankruptcy.

Consumer Law
Administrative and judicial litigation in cases
involving contracts and other consumer relations.

Contracts
Assistance in elaboration of civil and commercial

Consumidor
Contencioso judicial e administrativo em causas relativas a contratos e relações de consumo.

Contratos
Assessoria na elaboração de contratos cíveis e comerciais.

contracts. Eleitoral Contencioso e consultivo em
matéria eleitoral.

Eleitoral

Electoral Law

Contencioso e consultivo em matéria eleitoral.

Litigation and advisory in electoral matters.

Family and Succession

Família e Sucessões
Contencioso em processos de separação, divórcio,

Litigation in cases of separation, divorce, alimony,
custody, visitation, paternity, adoption, change of
property regime, recognition and dissolution of

alimentos, guarda, visitação, investigação de paterni-

consensual union, in- terdiction, inventory, etc;

dade, adoção, alteração de regime de bens, reconheci-

assistance in prenuptial agreements, cohabitation

mento e dissolução de união estável, interdição,

agreements, asset sharing agreements, succession

inventário, etc; assessoria em pactos antenupciais,
contratos de convivência, planejamento sucessório,

planning, as well as in non judicial divorces and
inventories.

bem como em divórcios, inventários, arrolamentos e

Real Estate

partilhas extrajudiciais.

Assistance real estate transactions, — incorporations,
dismemberments and allotments; elaboration of
construction and administration contracts, etc.

Imobiliário
Assessoria em transações imobiliárias urbanas e

Mining Law
Litigation and advisory in mining matters.

rurais, incorporações, desmembramentos e loteamentos; elaboração de contratos de construção e adminis-

Partnerships

tração, entre outros.

Support in judicial and administrative proceedings as
a representative in the State of Espírito Santo;
partnerships with other law firms in the defense of

Minerário
Contencioso e consultivo em matéria minerária.

Parcerias / Advocacia de apoio
Acompanhamento, como correspondente no Estado do
Espírito Santo, de processos judiciais e administrativos; celebração de parcerias em demandas especiais
ou de maior complexidade, inclusive com o oferecimento de defesas orais, elaboração de peças, entre
outros.

special or complex cases.

Penal

Criminal Law

Assistência e defesa em investigações e procedimen-

Assistance and defense on investigations and admin-

tos administrativos com repercussões penais; planejamento estratégico em atividades empresariais com

istrative procedures with criminal repercussions;
strategic planning in business activities that may
have criminal implications; defense in criminal

possíveis implicações penais; defesa em processos

judicial proceedings; juridical assistance to victims

judiciais criminais; assistência jurídica às vítimas de

of criminal offenses.

infrações penais.

Civil Procedural Law
Elaboration of legal opinions; defense in highly

Processual Civil

complex cases, including at the superior courts.

Elaboração de pareceres e consultas; propositura e

Civil Liability

defesa de ações de alta complexidade, inclusive peran-

Disputes relating to compensation of damages

te os tribunais superiores.

resulting from contractual and noncontractual

Responsabilidade Civil

Corporate Law

Contencioso relativo à indenização de danos decorrentes de relações contratuais e extracontratuais.

relations.

Litigation and advisory in corporate matters.

Labor Law
Assistance on evaluating and decreasing of compa-

Societário
Contencioso e consultivo em matéria societária.

Trabalhista
Assessoria consultiva para avaliação e redução de
passivo trabalhista, bem como para elaboração de
contratos de trabalho (terceirização, empreitada,
representação comercial, etc); elaboração de pareceres e consultas em questões trabalhistas; contencioso administrativo e judicial, inclusive causas
trabalhistas de servidores públicos; atuação em
negociações e dissídios coletivos.

nies contingent liability; elaboration of labor
contracts and legal opinions; judicial and administrative litigation; assistance in collective bargaining.

Sócios
Partners

Flávio Jorge Jorge
Master and PhD in Law from PUC/SP. Associated
Professor (graduation, specialization and master)

Flávio Cheim Jorge

of the Federal University of Espírito Santo (UFES).
Former Director of the Superior School of the Bar
Association Brazil/ES (OAB/ES), former Counselor

Mestre e Doutor em Direito pela PUC/SP. Associado (graduação, especialização e mestrado) da Universidade Federal do Espírito Santo (UFES). Foi
Diretor da Escola Superior de Advocacia da OAB/ES, Conselheiro da
OAB/ES e Juiz Efetivo — Classe dos Juristas — do Tribunal Regional
Eleitoral do Estado do Espírito Santo no período de 2004/2008. Autor de
diversos livros e artigos sobre Direito Processual Civil, Direito Administrativo e Direito Eleitoral, além de palestrante e conferencista em eventos de
âmbito nacional e internacional. Atua nas áreas Consultiva e Contenciosa
em Direito Processual, Administrativo, Eleitoral, Constitucional, Civil e
Societário.

of OAB/ES and former effective judge — Class of
Jurists — of the Regional Electoral Court of the
State of Espírito Santo from 2004 to 2008. Author
of several books and articles on Procedural Law,
Administrative Law and Electoral Law, as well as
lecturer in national and international events.
Advisory and Litigation attorney in the following
main areas: Procedural Law, Administrative Law,
Electoral Law, Constitutional Law, Civil Law and
Corporate Law.

Marcelo Abelha Rodrigues
Master and PhD in Law from PUC/SP. Associated
Professor (graduation, specialization and master)
of the Federal University of Espírito Santo (UFES).

Marcelo Abelha Rodrigues

Member and Legislative Consultant of Aprodab "Association of Brazilian Environmental Law
Professors " as well as of the Institute "Law for a

Mestre e Doutor em Direito pela PUC/SP. Professor Associado (graduação,
especialização e mestrado) da Universidade Federal do Espírito Santo
(UFES). Membro e Consultor Legislativo da Aprodab — Associação de
Professores de Direito Ambiental do Brasil e do Instituto por um Planeta
Verde, filiado ao Institute Union Conservation Nature. Foi Conselheiro da
OAB/ES e Juiz Efetivo — Classe dos Juristas — do Tribunal Regional
Eleitoral do Estado do Espírito Santo no período de 2008/2012. É Autor de
diversos livros e artigos sobre Direito Processual Civil, Direito Ambiental
e Direito Eleitoral, além de palestrante e conferencista em eventos de
âmbito nacional e internacional. Atua nas áreas Consultiva e Contenciosa
em Direito Processual, Ambiental, Eleitoral, Administrativo, Constitucional e Civil.

Green Planet", affiliated to the Union Conservation
Nature. Former Counselor of Bar Association
Brazil (OAB/ES) and former effective judge —
Class of Jurists — of the Regional Electoral Court
of the State of Espírito Santo from 2008 to 2012.
Author of several books and articles on Procedural
Law, Environmental Law and Electoral Law, as
well as lecturer in national and international
events. Advisory and Litigation attorney in the
following main areas: Procedural Law, Environmental Law, Electoral Law, Administrative Law,
Constitutional Law and Civil Law.
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