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O Escritório Cavalcante & Pereira Associados - Advocacia S/S atende as

mais diversas áreas do direito corporativo, com forte atuação no

contencioso judicial, arbitral e consultivo. Com mais de 27 anos de

experiência advogando teses vitoriosas, atualmente conta com escritórios

em Belém/PA, Parauapebas/PA e Brasília/DF.

Mais do que somente prover serviços de assistência legal, nossa missão é

fornecer soluções jurídicas ágeis, inovadoras e eficientes para ajudar você

e sua empresa a prosperar.

O escritório atua com solidez e conta com profissionais capacitados e

especializados para oferecer uma variedade de serviços jurídicos

corporativos. Nenhum dos membros da sociedade tem impedimentos

para litigar contra as Fazendas Públicas Federal, Estadual e Municipal,

estando todos aptos e adaptados às demandas pessoas físicas e de

empresas, fornecendo clareza, orientação e consultoria estratégica.

Soluções jurídicas inovadoras

para negócios



Trajetória de experiência

A sociedade Cavalcante & Pereira Associados - Advocacia S/S, surgiu da junção de

dois tradicionais escritórios do Pará, o de Cécil Meira e o de Ophir Filgueiras

Cavalcante, sendo que, quando da sua constituição, já estavam à frente da mesma,

Luís Roberto Coelho de Souza Meira e Ophir Filgueiras Cavalcante Júnior, filhos dos

então titulares dos referidos escritórios, constituindo-se na primeira formação com a

denominação Meira & Cavalcante - Advogados associados.

Em 01 de outubro de 1999, com a saída do sócio Luís Roberto Coelho de Sousa

Meira, por motivo de saúde, o advogado Thales Eduardo Rodrigues Pereira, que era

oriundo do antigo escritório Cécil Meira, passou à condição de titular em conjunto

com Ophir Filgueiras Cavalcante Júnior, composição societária que hoje se estendeu

aos demais sócios e associados. Diante da contínua trajetória de experiência, o

escritório consolida-se cada vez mais como referência na prestação de serviços

jurídicos que se estende à estrutura intrínseca de negócios.



Compromisso com a 
excelência, paixão 
pela justiça.

O  Q U E  N O S  M O V E

O Escritório Cavalcante & Pereira
Associados - Advocacia S/S sempre
fundamentou sua atividade
tomando por base as seguintes
premissas:

Valorização da ética;

Compromisso com o constante aprimoramento da qualidade, 
mediante utilização de equipamentos tecnológicos e sistema 
de acompanhamento processual;

Capacitação de pessoal;

Incentivo à constante especialização do seu quadro de 
advogados;

Atuação preventiva, mediante permanente comunicação com 
o cliente, com a disponibilização periódica de 
informações/orientações;

Agilidade na prestação dos serviços, com fiel observância dos 
prazos legais contratuais.



S O L U Ç Õ E S

Eficaz. Responsivo.
Fluente na linguagem 
dos negócios.

Oferecemos uma variedade de serviços jurídicos

corporativos, adaptados às demandas de diferentes

empresas. Fornecemos clareza, orientação e

consultoria estratégica de direito empresarial aos

nossos clientes à medida que estruturam seus

negócios.

Nossa abordagem à prática das leis é simples:

conhecer verdadeiramente as necessidades de cada

negócio e ajudá-los, trabalhando em colaboração

para gerar grandes oportunidades e eliminar

obstáculos para alcançar o sucesso.

Por atuar em todas as áreas do direito empresarial, o

Escritório Cavalcante & Pereira Associados -

Advocacia S/S possui uma capacidade multidisciplinar

de atuação, por isso o potencial estratégico da nossa

equipe é distribuído em um portfólio de clientes dos

mais variados segmentos da atividade empresarial.

Cada cliente se apresenta com um conjunto único de

desafios que requer uma representação detalhada e

cuidadosa para alcançar os resultados desejados.



Áreas de atuação

AMBIENTAL E AGRÁRIO
Direito ambiental, processos de licenciamento junto aos 
órgãos municipais, estaduais e federais, contencioso 
ambiental nas esferas estadual e federal, manejo florestal, 
recursos hídricos e biodiversidade da Amazônia.

Amplo conhecimento da estrutura fundiária do Estado, com 
atuação nos órgãos estaduais e federais de terras e ainda 
nas Varas Agrárias Estaduais e Federais em demandas 
envolvendo questões possessórias e outra correlatas

COMPLIANCE
Elaboração de códigos de compliance, implantação de 
processos internos de compliance e governança 
corporativa. 

CONTENCIOSO E ARBITRAGEM
Representação da sua empresa no contencioso judicial e 
arbitral em todos os tribunais e juízos arbitrais nas áreas de 
atuação do escritório. Atuação presencial em todos os 
tribunais do Norte.

CONTRATOS E DUO DILIGENCE
Elaboração de contratos nas diversas áreas de atuação, 
acompanhamentos nos processos negociais prévios,  
validação prévia dos processos negociais.
Due diligence jurídica contábil. 

GESTÃO PATRIMONIAL, FAMÍLIA E SUCESSÕES
Assessoria a grupos familiares quanto à adoção das 
melhores práticas de governança, conselho de família, 
planejamento patrimonial e sucessório, inventários, 
divórcios e separação contenciosa e pela via administrativa. 



Áreas de atuação

IMOBILIÁRIO
Implantação de projetos imobiliários complexos,
licenciamento de projetos urbanos e rurais,
loteamentos e condomínios fechados, compra e
venda, locação, instituição de condomínios.

TRABALHISTA
Assessoria relativa a matérias de direito do trabalho, 
Contencioso trabalhista judicial e administrativo.

TRIBUTÁRIO
Contencioso administrativo e judicial nas esferas 
municipais, estaduais e federais. 

SOCIETÁRIO E EMPRESARIAL
Processos de aquisição de empresas, investimento em 
participações societárias, Joint Venture, reorganização 
societária, assessoria em matéria societária e em 
recuperações judiciais.



A sociedade Cavalcante & Pereira Associados -
Advocacia S/S tem forte atuação nos Estados do
Pará, Amapá, Amazonas, Acre, Rondônia,
Maranhão, Piauí, Ceará, Distrito Federal, Goiás e
Tocantins. Para isso conta com instalações físicas
próprias e uma vasta rede de correspondentes
com atuação eficaz e imediata.

A entrega de soluções integradas e a assistência
multidisciplinar exige uma estrutura física
moderna e especializada com departamentos
distribuídos de forma organizacional, onde a
equipe de advogados e consultores atendem de
forma abrangente e com análise eficientes.

Sua infraestrutura o posiciona como um dos
principais escritórios das Regiões Norte, Nordeste
e Centro-Oeste e um dos maiores do País.

A SEDE: Travessa Quintino Bocaiúva,

nº 1165. Bairro do Reduto. Belém–PA.

CEP 66053-240. F.: (91)4009.1288,

(91) 98118.7612, (91)98118.7602.

FILIAL ÁREA CONSUMERISTA E SECURITÁRIA:

Av. Generalíssimo Deodoro, 457 – esquina 

com Antônio Barreto. Bairro Umarizal,

Belém-PA. CEP 66055-240. F.: (91)3075.5200.

SUCURSAL PARAUAPEBAS/PA:

Rua C, nº363, sala 03. Cidade Nova. 

Parauapebas-PA. CEP 68.515-000

SUCURSAL BRASÍLIA/DF: 

SHISQI, 23 Conj. 7 Casa 12. Bairro Lago 

Sul. Brasília-DF. CEP 71660-070.

F.: (61) 3297-5202.

Presença sólida,
atendimento abrangente
e instalações modernas.



Advogados experientes 
em negócios Nossa equipe jurídica é liderada por profissionais

especializados, com experiência diversificada em
múltiplas esferas do direito.

SÓCIOS-FUNDADORES

Ophir Filgueiras Cavalcante Júnior
OAB/PA 3256, OAB/DF 3800. Procurador aposentado
do Estado do Pará, foi Presidente do Conselho Federal
da Ordem dos Advogados do Brasil (2008/2013),
Presidente da OAB Seção do Estado do Pará por dois
mandatos (2001/2006) e Conselheiro Federal pelo
Estado do Pará (2007/2009). Mestre em Direito Público
pela Universidade Federal do Pará, Pós-graduado com
especialização em Advocacia Pública e em Direito
Eleitoral. Foi professor concursado do curso de Direito
da Universidade Federal do Pará. Exerceu o cargo de
Consultor Geral da Câmara Municipal de Belém (90/91)
e Procurador Geral do Estado do Pará (2016/2018).
Membro Honorário Vitalício da OAB Nacional e da OAB
Pará. É autor de livros e de artigos científicos
publicados em Revistas e sites jurídicos especializados.

Thales Eduardo Rodrigues Pereira
OAB/PA 3574. É Procurador do Estado do Pará
(aposentado), foi assessor da Procuradoria do Governo
do Estado do Pará e da extinta Consultoria Geral do
Estado do Pará, atua na área cível, comercial,
administrativa e juizados especiais.

SÓCIOS
Carlos Thadeu Vaz Moreira
Luana Silva Santos
Maria Lúcia Alves da Cunha
Marília dias Andrade
Marluce Almeida de Medeiros
Pedro Miguel Larcher das Neves Félix-Alves
Rodolfo Meira Roessing
Rosa Maria Moraes Bahia
Rosane Patrícia Pires da Paz

O escritório conta ainda com 40
advogados associados, 4 acadêmicos
estagiários atuando de forma vinculada
e supervisionada e 38 funcionários
atuando em suporte e atividades afins.



www.cavalcantepereira.adv.br

Escritório Sede
Trav. Quintino Bocaiúva, 1165
Reduto - 66053-240,  Belém/PA
91. 4009-1288 / 91. 98118-7612

Filial Belém/PA
Av. Generalíssimo Deodoro, 457
Umarizal - 66055-240, Belém/PA
91. 3075-5200
marluce@cavalcantepereira.adv.br
marilia@cavalcantepereira.adv.br
luana@cavalcantepereira.adv.br
kenia.martins@cavalcantepereira.adv.br
ivan.farias@cavalcantepereira.adv.br
diego.almeida@cavalcantepereira.adv.br

Sucursal Parauapebas/PA
Rua C, 363, Sala 3 
Cidade Nova - 68515-000, Parauapebas/PA 
antonio.rocha@cavalcantepereira.adv.br

Sucursal Brasília/DF
DFSHISQI 23, Conj. 7, Casa 12
Bairro Lago Sul. 71660-070, Brasília/DF
61. 3297-5202 | ophir@cavalcantepereira.adv.br

thales@cavalcantepereira.adv.br | pedrolarcher@cavalcantepereira.adv.br
rosabahia@cavalcantepereira.adv.br | rosane@cavalcantepereira.adv.br
thadeu@cavalcantepereira.adv.br | nazare@cavalcantepereira.adv.br
cleo@cavalcantepereira.adv.br | sandra@cavalcantepereira.adv.br

Siga o @cavalcantepereira.adv nas redes sociais:

https://cavalcantepereira.adv.br/
https://www.facebook.com/cavalcantepereira.adv/
https://www.instagram.com/cavalcantepereira.adv/
https://www.linkedin.com/company/cavalcante-e-pereira---advogados-associados/?viewAsMember=true

