Carta de Fundação do Escritório

Antes de revelar o que me levou a “abrir” e ser sócio de um escritório de advocacia, vejo
como necessário destacar alguns pontos.
Desde pequeno sempre tive vontade de cursar uma faculdade de Direito, já que o desejo de
conhecer as Leis era imenso e também o “Curso” transmitia certo “poder”, pois eu iria adquirir um
tipo de conhecimento que na verdade deveria ser de conhecimento de toda população, pelo menos
com relação aos direitos básicos.
O segundo passo foi escolher uma faculdade que me proporcionasse o conhecimento
necessário para que eu pudesse ser no mínimo um bom profissional. Quando ingressei na faculdade
(PUC/Campinas) eu ainda não pensava que um dia seria advogado, pois no início o sonho era ser
Promotor de Justiça, ou seja, membro do Ministério Público.
Passado algum tempo percebi que era na advocacia que eu me realizava como profissional e
onde eu encontraria meu futuro. Após isso, nunca mais pensei em prestar qualquer tipo de concurso
para ter a tão sonhada “estabilidade” já que o que mais me movia era o desafio dos processos que
iam surgindo e cada vez mais fui adquirindo a prática e o conhecimento, sendo que mesmo na área
do direito tributário que é minha especialidade, ou em qualquer outra área do direito, por mais que
estudemos, nunca será suficiente o bastante para ter conhecimento de tudo.
Assim, posso confessar que a advocacia me seduziu e eu nunca mais consegui afastar-me
dela. Porém, ainda não havia pensado em ter meu próprio escritório de advocacia. Juro que não
pensava em ser empresário e na época da minha formatura, nem de perto eu reunia condições
financeiras pra isso. Foi então que fiz minha primeira especialização que foi em Direito Tributário e
ingressei num escritório de advocacia como advogado/funcionário, e dei início a minha carreira.
Após passados mais de 10 (dez) anos trabalhando num grande e renomado escritório em
Campinas/SP, e movido por um desafio pessoal e também com a intenção de prestar um trabalho de
excelência e de maior proximidade com o cliente, visto que durante todo esse tempo passado
percebi que era isto que o cliente precisava, e por fim mais do que apaixonado e seduzido pela
advocacia, resolvi convidar para ser meu sócio meu grande e brilhante amigo, o Dr. Cláudio Melo, e
demos então início ao sonho de sermos donos de um escritório.
No entanto, no início tivemos todas as mesmas dificuldades de qualquer empresa, mas nunca
desistimos, e com muita dedicação e trabalho intenso, atualmente posso dizer que conseguimos
atingir um nível de excelência e um atendimento diferenciado que agrada imensamente o cliente,
visto que sempre vamos até ele, e também as soluções
apresentadas por nosso “esquadrão”,
diga-se sócios e associados, são sempre inovadoras e arrojadas, o que nos leva a conseguir um alto
percentual de êxito em nossas demandas.
Portanto, hoje posso dizer e garantir que tomei a decisão mais acertada da minha vida, que
foi a criação do escritório de advocacia Nagliate e Melo Advogados.

Leandro Nagliate

