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Chiarottino
e Nicoletti
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m 2017, o escritório Chiarottino e Nicoletti
Advogados completa 10 anos de atividades. Foi
fundado, na cidade de São Paulo, pelos profissionais
Leandro Augusto Ramozzi Chiarottino e Nathalie
Ciriadès Chiarottino.
Em 2012, Hélio Nicoletti, que havia sido sênior partner em
Pinheiro Neto Advogados, por 39 anos, ingressa no escritório,
que passa a chamar-se Chiarottino e Nicoletti Advogados.
Em 2013, ingressou na sociedade Rodrigo d’Avila Mariano,
também ex-integrante de Pinheiro Neto Advogados por 19 anos,
com longa atuação na área contratual, tecnologia e propriedade
intelectual. No mesmo ano, as entradas de Marcello Maurício
dos Santos e a equipe fiscal em Ribeirão Preto também representaram um grande marco. Sócio-diretor da empresa de auditoria
KPMG, onde atuou por 15 anos como consultor tributário, sua
chegada reforçou as áreas de assessoria tributária e de contencioso
tributário em Chiarottino e Nicoletti Advogados.
Em 2015, foi inaugurado o escritório de Ribeirão Preto. O
grande reconhecimento aconteceu em 2016, quando Chiarottino
e Nicoletti Advogados passou a fazer parte da lista dos 500
escritórios mais admirados do Brasil, segundo o renomado anuário
Análise Advocacia 500. Ao mesmo tempo, Leandro Augusto Ramozzi
Chiarottino é mencionado entre os advogados mais admirados
do setor de Açúcar e Álcool.
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Hélio Nicoletti, Leandro Augusto Ramozzi Chiarottino
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O escritório trabalha no sistema Full Service, com ênfase
em Direito Empresarial e forte atuação nas áreas de Direito
Ambiental, Arbitragem, Bancário e Financeiro, Contencioso
Cível Estratégico, Contratos Comerciais, Mercado de Capitais,
Trabalhista e Tributário.
O escritório também atua nas áreas de Tecnologia da Informação
e Telecomunicações e Mídias. Os principais setores são: Fusões e
Aquisições, Recuperação Judicial e Reestruturação direcionada para
atender os interesses da parte credora; Agronegócio com ênfase em
operações de Açúcar e Álcool; Família e Sucessões para prevenção
de demandas internas em grupos econômicos. Recentemente a
área do contencioso cível estratégico vem se consolidando com
uma atuação de destaque em grandes litígios envolvendo questões
não só do direito nacional como também internacional.
Chiarottino e Nicoletti Advogados possui quatro escritórios
no Estado de São Paulo. Dois na Capital, no bairro Vila Olímpia;
um em Campinas, no bairro Fazenda São Quirino; e outro em
Ribeirão Preto, no Jardim América. Como mantém relações com
renomados escritórios no exterior e em todas as maiores cidades
do Brasil, tem a possibilidade de assessorar clientes com presença
e agilidade em todo o território nacional e fora do país.
O Escritório está equipado com tecnologia de última geração, contando com servidores redundantes de alta capacidade
para garantir a confidencialidade das informações dos clientes
e de suas ações.
É primordial para o escritório a conduta ética, moral, íntegra e
transparente. A equipe é completamente alinhada e comprometida
com esses princípios. Utilizando sempre os mais avançados processos
e o mais alto controle de qualidade, a missão é incrementar
segurança e proteger valores. Imersos nos objetivos de cada
cliente, acreditando na prática do Direito ancorada na inovação e
excelência. Padrões internacionais de qualidade, sistemas globais
de proteção de informações, de gestão de documentos e processos
são algumas das ferramentas que permitiram construir um sólido e
notável histórico de soluções inéditas e resultados extraordinários,
desenvolvidos por um time de mais de 80 profissionais, em sua
maioria bilíngues e pós-graduados em renomadas universidades
no Brasil e exterior.
Leandro Augusto Ramozzi Chiarottino é sócio fundador
do Chiarottino e Nicoletti Advogados. Com graduação
em Direito iniciada na Università degli Studi di Torino, na Itália, e
concluída na Faculdade de Direito da PUC-SP. Atuou por 12
anos no prestigiado Pinheiro Neto Advogados. Possui vasta experiência em grandes operações de Direito Societário (com ênfase
em Fusões e Aquisições), Mercado de Capitais, e Investimentos
Estrangeiros. Além disso, atua na Reestruturação de Dívidas,
Contratos e Disputas Arbitrais, e em Planejamento Sucessório e
Gestão Patrimonial. Ao longo de sua carreira, atuou em mais de
50 negociações relevantes com empresas brasileiras e estrangeiras,
inclusive norte-americanas, britânicas e italianas.
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Hélio Nicoletti, formado em Direito na PUC-SP. Pósgraduado pela FGV em Administração de Empresas. Foi assessor
legal para o Brasil no The First National Bank of Boston dois anos
depois. Integrou Pinheiro Neto Advogados por 39 anos. Com
foco na área de Fusões e Aquisições, coordenou ao longo de sua
carreira mais de uma centena de transações empresariais em
diferentes setores econômicos. Foi Secretário Geral do Club de
Abogados – Iberoamerica por mais de 30 anos, Presidente do Comitê
de Legislação da Câmara Americana de São Paulo, integrou o
Comitê Legal de outras Câmaras de Comércio e atuou como
Presidente do Conselho de Câmaras de Comércio Internacionais
da Associação Comercial de São Paulo.
Rodrigo d’Avila Mariano, bacharel em Direito pela PUC
de São Paulo (1992), com 25 anos de experiência, autuou por 19
anos no escritório Pinheiro Neto Advogados do qual foi sócio na
área empresarial (2003 a 2009). Presta consultoria jurídica nas
áreas de Tecnologia da Informação e Comunicação (“TIC”),
proteção de dados, privacidade e sigilo, licenciamento de software
e propriedade intelectual, transferência de tecnologia e direito
administrativo regulatório. Especializado também em comércio
eletrônico (e-commerce) e operações comerciais envolvendo infraestrutura e serviços em TIC, incluindo outsourcing, off-shoring e
contratos globais correlatos. Integrante da Diretoria e Conselho
da Associação Brasileira de Direito de Informática – ABDI (2000
a 2009). Membro do Comitê Executivo e Coordenador do Comitê
de Comércio Internacional e Investimentos da Câmara Britânica
de Comércio e Indústria – Britcham (2005 a 2009).
Marcello Maurício Dos Santos, graduado pelo Centro
Universitário de Araraquara (2001), é sócio da área tributária
de Chiarottino e Nicoletti Advogados. Foi sócio-diretor da
empresa de auditoria KPMG, onde atuou por 15 anos como
consultor tributário, antes de ingressar no escritório. Possui sólida
experiência em assuntos tributários relacionados a Reorganização
Societária, Due Diligence, Planejamento Sucessório, Opiniões
Legais e Monetização de Créditos Tributários.
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n 2017, the firm Chiarottino e Nicoletti Advogados
celebrates 10 years of their activities. It was founded in the
city of São Paulo by Leandro Augusto Ramozzi Chiarottino
and Nathalie Ciriadès Chiarottino.
In 2012, Hélio Nicoletti, who had been a senior partner
at Pinheiro Neto Advogados for 39 years, joins the firm, which
is now called Chiarottino e Nicoletti Advogados .
In 2013, Rodrigo d’Avila Mariano joins the firm, also a former
member of Pinheiro Neto Advogados for 19 years, with a long
line of work in the area of contract,

technology and intellectual
property. In the same year, Marcello Maurício dos Santos joins
the firm and the tax team begins in Ribeirão Preto, which also
represented a great milestone. Managing Partner of the audit
firm KPMG, where he worked for 15 years as a tax consultant,
his arrival reinforced the areas of tax advisory and tax litigation
in Chiarottino e Nicoletti Advogados .
In 2015, the opening of the Ribeirão Preto office takes place.
The great recognition happened in 2016, when Chiarottino e
Nicoletti Advogados became part of the list of the 500 most
admired offices in Brazil, according to the renowned yearbook
Análise Advocacia 500. At the same time, Leandro Augusto Ramozzi
Chiarottino is mentioned among the most admired lawyers of
the Sugar and Alcohol industry.
The firm works in the Full Service system, focusing on Business
Law and strong performance in Environmental Law, Arbitration,
Banking and Finance, Strategic Civil Litigation, Commercial
Contracts, Capital Markets, Labor, and Tax Law.
The firm also operates in the areas of Information Technology,
and Telecommunications and Media. The main sectors are: Mergers
& Acquisitions, Reorganization and Restructuring aimed at meeting
the interests of the creditor; Agribusiness with emphasis on Sugar
and Alcohol operations; Family and Succession to prevent internal
disputes in economic groups. Recently, the strategic civil litigation
area has consolidated with a prominent role in large litigation cases
involving not only national issues but also international.
Chiarottino e Nicoletti Advogados has four offices in
the State of São Paulo. Two in the capital, in the Vila Olímpia
district; one in Campinas, in the neighborhood of Fazenda São
Quirino; and another in Ribeirão Preto, in Jardim América.
Because of its relationships with renowned law firms abroad
and in all major cities in Brazil, the firm offers the possibility to
advise clients with presence and agility throughout the national
territory and abroad.
The firm is equipped with state-of-the-art technology, with
redundant, high-capacity servers to ensure the confidentiality
of customer information and actions.
It is essential for the firm to conduct ethical, moral, integrity
and transparency. The team is completely aligned and committed
to these principles. Always using the most advanced processes and
the highest quality control, the mission is to increase security and
protect values, immersed in the objectives of each client, believing
in the practice of Law anchored in innovation and excellence.
International standards of quality, global systems of information

protection, document management and processes are some of the
tools that have allowed us to build a solid and remarkable history
of unprecedented solutions and extraordinary results, developed
by a team of more than 80 professionals, mostly bilingual and
holding graduate certificates, in renowned universities in Brazil
and abroad.
Leandro Augusto Ramozzi Chiarottino, founding partner of Chiarottino e Nicoletti Advogados. He started his
undergraduate course at Università degli Studi di Torino, in Italy, and
finished it at the Law School of PUC-SP. 12 years’ experience in the
prestigious Pinheiro Neto Advogados. He has extensive experience
in major Corporate Law operations (with emphasis on Mergers
& Acquisitions), Capital Markets, and Foreign Investments. In
addition, he works in Debt Restructuring, Arbitration Contracts
and Disputes, and in Succession Planning and Asset Management.
Throughout his career, he has acted in more than 50 relevant
negotiations with Brazilian and foreign companies, including
North American, British and Italian companies.
Hélio Nicoletti, bachelor of Laws from PUC-SP. Graduate
certificate from FGV in Business Administration. Two years later,
he became legal advisor for Brazil at The First National Bank
of Boston. He was a member of Pinheiro Neto Advogados for
39 years. Focusing on the area of Mergers & Acquisitions, he
has coordinated over a hundred business transactions in different economic sectors throughout his career. He was Secretary
General of the Club of Lawyers – Iberoamerica for more than 30
years, Chairman of the Legislation Committee of the American
Chamber of São Paulo, he was a member of the Legal Committee
of other Chambers of Commerce and served as Chairman of the
Council of International Chambers of Commerce of Associação
Comercial de São Paulo.
Rodrigo d’Avila Mariano, bachelor of Laws from PUC-SP
(1992), with over 25 years’ experience, worked for 19 years at
the Pinheiro Neto Advogados law firm, where he was a partner
in the business area (2003-2009). He provides legal advisory in
Information Technology and Communication (ICT), data protection, privacy and confidentiality, software and intellectual property
licensing, technology transfer and regulatory administrative law.
Specialized in e-commerce and commercial operations involving
infrastructure and ICT services, including outsourcing, off-shoring
and related global contracts. Member of the C-Suite and Board
of the Brazilian Association of Computer Law – ABDI (20002009). Member of the Executive Committee and Coordinator of
the International Trade and Investment Committee of the British
Chamber of Commerce and Industry – Britcham (2005-2009).
Marcello Maurício Dos Santos, graduated from Centro
Universitário de Araraquara (2001), partner of the tax area of
Chiarottino e Nicoletti Advogados . He was managing director
of the audit firm KPMG, where he worked for 15 years as tax
consultant before joining the law firm. He has ample experience
in tax issues related to Reorganization, Due Diligence, Succession
Planning, Legal Opinions, and Monetization of Tax Credits.
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