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APRESENTAÇÃO 
MODELO DE TRABALHO 
 
Marcelo Alves Pereira é um advogado especialista em Direito Civil e Direito Processual Civil 
que atua pessoalmente e/ou em colaboração com outros advogados em causas 
multidisciplinares buscando traduzir o ambiente legal brasileiro e obter os melhores 
resultados nas ações que patrocina em benefício de seus clientes. 

Missão 

Atender clientes que necessitam de tutela 
em Direito Privado, mais especificamente 
em Direito Civil, no alcance de seus 
objetivos, com eficiência. Atrair e 
desenvolver as melhores parcerias de 
colaboração, para oferecer serviços 
jurídicos de vanguarda, buscando a 
obtenção dos melhores resultados nas 
ações que patrocina. Aprimorar 
constantemente o conhecimento com o 
rigor teórico necessário ao alcance da 
excelência teórica. Praticar e transmitir 
valores éticos. 
 

Visão 

Atender clientes em mais de uma área do 
direito sendo aceito e respeitado como 
um modelo de escritório “multiservice” no 
Brasil e, por excelência teórica, manter um 
elo de ligação com a academia. Acreditar 
no Direito como instrumento na busca da 
justiça para o aperfeiçoamento da vida em 
sociedade por meio de uma advocacia 
ética, responsável e de excelência, que 
ofereça soluções legais que satisfaçam as 
necessidades dos clientes e a realização 
pessoal do patrono. 

Valores 

Honestidade 
Lealdade  
Ética 
Valorização das pessoas 
Comprometimento 
Competência Qualidade. 
 

Crenças 

A existência humana, enquanto 
convivência dos seres humanos em 
sociedade, constitui o centro de todos 
os bens ou interesses juridicamente 
protegidos. A vida, a integridade 
corporal, a honra, a liberdade e o 
patrimônio são bens supremos. 
 

Razões para acreditar 

Multidisciplinaridade 
Comprometimento 
Rigor Teórico 
Foco em Resultados 
Ética 
 



 
 

 

AMAR O DIREITO 

Amar o Direito é amar a Ciência e a Academia. É advogar 
e buscar saber o que resolver em cada questão jurídica. 
Amar o Direito é amar a vida, pois não se vive sem o 
Direito. 
 
Direito é um fenômeno integrado à sociedade de modo 
que o homem se adapta ao direito para viver em 
sociedade e a sociedade, com as suas necessidades 
humanas é retratada pelo direito. “Ubi societas, ibi Jus”. 
 
É justamente essa ligação, essa interação íntima entre o 
fenômeno jurídico e o fenômeno social que me instiga, 
me aviva e me aquece o coração para servir aos meus 
clientes nas causas que patrocino. 
 
Daí ser fundamental rogar a Deus luz, paz, saúde e 
inteligência para continuar na senda do Direito.



 
 

  

DIREITO DIGITAL: INTERNET E 
TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO 

Os tempos mudaram. A cada dia as 
sociedades estão mais virtualmente 
conectadas. Blogs, páginas pessoais, 
comércio eletrônico, sites corporativos, 
comunidades, redes sociais, fóruns, chats, 
messengers. Todas essas mídias já nascem 
globalizadas e com obrigações e 
responsabilidades no âmbito do direito 
digital. Milhares de pessoas físicas e 
empresas realizam operações comerciais e 
possuem presença na Internet. A nossa 
atuação consultiva e /ou contenciosa 
engloba: 
 

 Defesa do consumidor. 
 Propriedade intelectual. 
 Proteção e segurança de dados. 
 Concorrência e tributação. 
 Elaboração e/ou revisão de contratos 

de parceria e prestação de serviços. 
 Análise de viabilidade jurídica de ideias 

para novos negócios digitais conforme 
o ordenamento jurídico brasileiro. 

 Consultoria em direitos autorais e de 
imagem. 

 Análise de impactos trabalhistas nos 
negócios digitais. 

 Elaboração e revisão contratos e SLAs. 
 Assessoria jurídica para transição de 

fornecedores de TI e Telecom. 
 Direito Penal Informático.  



 
 

 
  

DIREITO IMOBILIÁRIO 

O direito real, ou direito das coisas, é 
definido como o conjunto de normas 
destinadas a regular as relações jurídicas 
concernentes a bens corpóreos (materiais) 
ou incorpóreos (imateriais) suscetíveis de 
apropriação pelo homem e, bem assim, 
dotados de conteúdo econômico relevante e 
significativo. Com a visão atenta à evolução e 
sofisticação do mercado imobiliário 
brasileiro, a nossa atuação consultiva e/ou 
contenciosa destaca-se nos seguintes 
seguimentos do direito imobiliário: 
 

 Negociações imobiliárias de imóveis 
urbanos: compra e venda e locação, 
loteamentos e garantias imobiliárias. 

 Elaboração, interpretação e análise de 
contratos imobiliários. 

 Condomínio. 
 Questões relacionadas a urbanismo. 
 Negociações imobiliárias de imóveis 

rurais. 
 Questões relacionadas a registro 

imobiliário. 
 Posse e ações possessórias.  



 
 

 
 
  

OBRIGAÇÕES E COBRANÇAS 

Obrigação é o vínculo entre dois sujeitos de 
direito juridicamente qualificado no sentido 
de um deles (o sujeito ativo ou credor) 
titularizar o direito de receber do outro 
(sujeito passivo ou devedor) uma prestação. 
Quem sofre danos causados culposamente 
por outra pessoa é titular do direito ao 
ressarcimento dos prejuízos. Nessa esteira, 
atuamos consultiva e/ou contenciosamente 
nas relações que envolvam: 
 

 Cobrança judicial e execução de títulos 
de crédito (duplicatas, notas 
promissórias, cheques e instrumento 
particular de confissão de dívida). 

 Questões relacionadas à validade dos 
negócios jurídicos e cumprimento de 
obrigações. 

 Cobrança de contratos de locação. 



 
 

 
  

FAMÍLIA E SUCESSÕES 

O direito civil é o direito da vida. Regula 
desde a concepção até a sucessão. Sabemos 
que questões relacionadas a família e 
sucessões, na maioria dos casos, geram 
atrição emocional e psicológica, exigindo do 
advogado não só especialização no 
tratamento para com as partes e na busca da 
solução jurídica mais adequada, mas uma 
vocação especial. A nossa atuação consultiva 
e /ou contenciosa envolve: 
 

 Casamento (regime de bens e pacto 
antenupcial). 

 Divórcio. 
 Alimentos (pedido de concessão, 

revisão, exoneração e execução). 
 Guarda e regulamentação de visita de 

menores. 
 Filiação (adoção e investigação de 

paternidade); 
 União estável (reconhecimento e 

dissolução). 
 Interdição. 
 Inventário e arrolamento. 
 Testamentos.  



 
 

 
 
  

RESPONSABILIDADE CIVIL | 
INDENIZAÇÕES 

Diante do crescente acesso à informação, 
seja pelos canais de informação, pelo maior 
acesso à educação, ou até mesmo pelo 
crescimento econômico e consequente 
ampliação da renda individual, os cidadãos 
estão cada vez mais conscientes de seus 
direitos e em decorrência disso, têm buscado 
o reconhecimento destes direitos, mediante 
responsabilização de quem os tenha lesado, 
através de reparações e indenizações. 
Cientes desta realidade, a nossa atuação 
consultiva e /ou contenciosa consiste em: 
 

 Advocacia para pessoas físicas e/ou 
jurídicas que buscam a 
responsabilização, através de 
reparações e indenizações, bem como, 
a defesa dos que venham a ser 
demandados pelos mesmos motivos. 

 Responsabilidade civil extracontratual. 
 Responsabilidade civil nas relações de 

consumo. 
 Responsabilidade civil dos profissionais 

liberais e na medicina. 
 Responsabilidade civil do Estado. 



 
 

 
  

RELAÇÕES DE CONSUMO 

As relações de consumo constituem uma das 
áreas de maior relevância para as atividades 
empresariais atuais no Brasil. O setor cresce 
vertiginosamente no país, pois contamos 
com uma das legislações mais modernas e 
abrangentes do mundo, que faz com que 
estas relações se aperfeiçoem e ampliem 
constantemente, especialmente por conta 
dos novos recursos tecnológicos que nos são 
disponibilizados com mais frequência. O 
crescimento do leque de serviços e bens 
ofertados e do universo de consumidores 
gera uma grande expansão nas necessidades 
jurídicas ampliando as necessidades de 
proteção das empresas e destes potenciais 
compradores, por meio do Direito do 
Consumidor. A nossa atuação consultiva e/ou 
contenciosa envolve: 
 

 Consultoria para elaboração, revisão e 
análise de contratos de consumo. 

 Consultoria em questões de 
responsabilidade, práticas comerciais e 
proteção contratual. 

 Atuação judicial em ações de consumo, 
individuais e coletivas. 



 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 

 
 
 

Av. Princesa Isabel, nº 15, Edifício Martinho 
de Freitas S/1707 – Centro, Vitória/ES. 

 
27 3347-4450 | 27 9 9991-8701 

marcelo@alvespereiraadv.com.br 
 

 


