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Histórico

O Escritório Silveira, Athias, Soriano de Mello, Guimarães, Pinheiro & Scaff –
advogados foi criado a partir da concepção que orienta os grandes e tradicionais
escritórios do Brasil e do Exterior, o Escritório tem como principal foco de atuação a
advocacia empresarial, nas diversas áreas do conhecimento jurídico, em regime de full
service, tendo destacada atividade no Norte do país, porém com abrangência nos
vários Estados da Federação..
A sede principal do Escritório é em Belém, mas ainda possui unidades em Marabá,
Parauapebas e Santarém, no Estado do Pará. Além das unidades paraenses, está
presente também em Manaus-AM, Porto Velho-RO, Macapá-AP, São Luís-MA, São
Paulo-SP, Rio de Janeiro-RJ e em Brasília-DF, dispondo de correspondentes nos
principais Estados do País, em especial nos demais Estados que compõem a Amazônia
Legal (AC, RR e TO), relacionando-se com outros escritórios com o mesmo perfil de
atuação.
Nossa missão é prestar serviços jurídicos de qualidade, quer de maneira preventiva,
quer em litígios, sempre comprometidos com os objetivos dos clientes. Nossa atuação
respeita a ética e a ordem jurídica do país.



Sócios

Afonso Marcius Vaz Lobato
Fernando Facury Scaff
Jorge Alex Nunes Athias
Juarez Rabello Soriano de Mello
Pedro Bentes Pinheiro Filho
Reynaldo Andrade da Silveira
Ricardo Rabello Soriano de Mello

UNIDADE MANAUS (AM):

Antônio Cláudio Pinto Flores

UNIDADE RIO DE JANEIRO (RJ):

Valéria Maia Barcellos

UNIDADE SÃO LUÍS (MA):

Marco Antônio Coêlho Lara



Afonso Marcius Vaz Lobato

Inscrito na OAB/PA desde 1997. Especializado em Direito Tributário pelo IBET -
Instituto Brasileiro de Estudos Tributários e Universidade da Amazônia - UNAMA.
Professor universitário em programas de graduação (Centro de Ensino Superior
do Pará - CESUPA) e pós-graduação em Direito (Universidade da Amazônia -
UNAMA). Ingressou na firma ainda como estagiário, em novembro de 1995, tendo
sido admitido como associado em maio de 1997 e como sócio em julho de 2003.
Membro do Instituto dos Advogados do Pará - IAP. Atua na área tributária.
Conselheiro efetivo da OAB/PA, desde 2007.



Antônio Cláudio Pinto Flores

Inscrito na OAB/PA desde fevereiro de 1998. Desempenhou a função de gerente de
exportação em diversas empresas nas cidades de Santos (SP), São Paulo (SP) e Belém
(PA), no período de 1973 a 1986. Foi diretor administrativo financeiro em empresa
dedicada à construção civil em Belém, no período de 1986 a 1988. Foi sócio de empresa
de exportação de 1988 a 1992 e de empresa de Factoring de 1992 a 1996. Foi membro
do Conselho de Sentença do 2º, 3º e 4º Tribunal do Júri da 15ª Vara Penal de Belém -
1997. Participou de diversos cursos de direito processual civil, trabalhista e penal. Pós-
graduando em curso de especialização em direito processual na UNAMA/EDUCAR.
Membro do Instituto do Advogados do Pará. Contratado como advogado associado
desde fevereiro de 1998,onde atuou na área cível e comercial, como gerente, em Belém.
Desde julho de 2007 é sócio da unidade de Manaus, Amazonas.



Fernando Facury Scaff

Inscrito na OAB/PA desde 1983. É Doutor em Direito Econômico pela Universidade de
São Paulo (1988) e Especialista em Direito Tributário. Foi Procurador da Fazenda
Nacional entre julho de 1987 e dezembro de 1993, afastando-se do cargo após esta data
para melhor se dedicar a atividades privadas. É professor da USP, na área tributária. É
Professor da Universidade Federal do Pará, ministrando aulas de Direito Tributário e de
Direito Econômico nos Programas de Graduação e de Pós-Graduação. Desde 1996 é
Professor Visitante do Programa de Mestrado e Doutorado em Direito da Universidade
Federal de Pernambuco. Em 2009 foi aprovado como Professor Doutor em Direito
Financeiro pela Universidade do Estado de São Paulo – USP. Autor de um livro sobre
Direito Econômico (Responsabilidade do Estado Intervencionista, 2a. ed., RJ, Renovar,
2001), co-autor de vários livros de direito tributário, coordenador de obras coletivas e
autor de diversos artigos publicados em revistas especializadas. Membro do Instituto
dos Advogados do Pará - IAP. É sócio da firma, atuando na área tributária,
coordenando a unidade de São Paulo.



Jorge Alex Nunes Athias

Inscrito na OAB/PA desde 1980. Professor da Universidade Federal do Pará, mestre em
Direito Constitucional Econômico, sendo ex-Coordenador do Programa de Pós-
Graduação em Direito da mesma Universidade. Foi Procurador Geral do Estado do Pará
e Secretário de Estado da Fazenda. Publicou o livro\\"Ordem Econômica na
Constituição de 1988\\", bem como diversos artigos em livros e periódicos versando
sobre matéria jurídica. Participou de inúmeros eventos como conferencista, palestrante
e debatedor. É Presidente do Conselho do Centro Cultural Brasil Estados Unidos -
CCBEU e Ex-Vice-Presidente da Ordem dos Advogados do Brasil - Seção do Pará. Foi
Conselheiro Federal da OAB e membro de sua Comissão de Meio Ambiente. Membro do
Instituto dos Advogados Brasileiros, do Instituto dos Advogados do Pará, de onde é
seu Presidente, e da Academia Paraense de Letras Jurídicas. Ex- bolsista da Fulbright.
É Vice-Presidente do CESA – Centro de Estudos das Sociedades de Advogados, Norte.
É membro da Comissão das Sociedades de Advogados do Conselho Federal da OAB.
É sócio da firma, atuando nas áreas societária, ambiental, minerária, fundiária e
tributária.



Juarez Rabello Soriano de Mello

Inscrito na OAB/PA desde dezembro de 1984. Exerceu o cargo de Procurador do
Estado do Pará, após aprovação em concurso público, de janeiro de 1987 a abril
de 1999, data em que pediu exoneração do cargo, para melhor dedicar-se à
advocacia privada. Participou de diversos cursos e seminários. É membro da
Associação dos Advogados Trabalhistas do Estado do Pará, de onde foi
conselheiro. Membro do Instituto dos Advogados do Pará - IAP. É sócio da firma,
atuando na área trabalhista, preferencialmente em Direito Coletivo do Trabalho,
assessorando diversas categorias econômicas.



Pedro Bentes Pinheiro Filho

Inscrito na OAB/PA desde 1980, com curso de especialização em Direito do
trabalho e Mestre em Direito processual. É professor assistente de Direito
Processual na UFPa, cargo obtido por concurso público e membro do Instituto
dos Advogados do Pará - IAP. Foi Procurador do Estado e Procurador Geral do
Estado do Pará (1997) e Conselheiro da Ordem dos Advogados do Brasil - Seção
do Pará. Tem diversos trabalhos publicados em revistas jurídicas especializadas.
É sócio da firma, atuando na área cível e comercial.



Reynaldo Andrade da Silveira

Inscrito na OAB/PA desde 1977. Professor da graduação e da pós-graduação em
Direito da Universidade Federal do Pará, mestre em Direito do Consumidor e
autor do livro Práticas Mercantis no CDC (Juruá, 1999). É autor de diversos
artigos jurídicos publicados em revistas e periódicos especializados. É membro
do Instituto dos Advogados do Pará e da Academia Paraense de Letras Jurídicas.
Foi Procurador Geral do FUNRURAL e INSS, bem como da Procuradoria Geral da
Câmara Municipal de Belém. Foi Procurador do Estado por concurso público e,
Conselheiro da Ordem dos Advogados do Brasil Seção do Pará. É sócio da firma,
atuando nas áreas de direito empresarial, processual civil e consumidor,
especialmente contencioso.



Ricardo Rabello Soriano de Mello

Inscrito na OAB/PA desde 1984. Exerceu o cargo de Assessor de Juiz junto a
gabinete de Juiz Classista Representante dos Empregadores do Tribunal
Regional do Trabalho da 8ª Região, no período de abril de 1985 a maio de 1992,
data em que pediu exoneração do cargo para dedicar-se exclusivamente à
advocacia. Participou de diversos cursos e seminários. É membro da Associação
dos Advogados Trabalhistas do Estado do Pará, de onde foi conselheiro, e do
Instituto dos Advogados do Pará - IAP. Presidente da Comissão de Sociedades de
Advogados da OAB/PA. É sócio da firma, atuando na área trabalhista,
especificamente em dissídios individuais.



Marco Antônio Coêlho Lara

Inscrito na OAB/PA desde março de 1998 e na OAB/MA desde outubro de 1999.
Acadêmico do Curso de Ciências Contábeis da Universidade Federal do
Maranhão. Ingressou na firma como estagiário, onde atuou no período de maio de
1996 a junho de 1998. Atuou como advogado interno do Banco Bradesco S/A,
onde permaneceu até julho de 1999. Retornou à firma em julho de 1999 para
gerenciar a unidade de São Luís/MA. Desde julho de 2005 passou a integrar, como
sócio, a unidade do Maranhão. Pós-Graduando em Processo Civil pela
Universidade do Sul de Santa Catarina (UNISUL). Desempenha a função de
Presidente da Comissão de Sociedades de Advogados da OAB, Seccional do
Maranhão, desde abril/2006, sendo Conselheiro Seccional desde 2007.



Valéria Maia Barcellos

Inscrita na OAB/RJ desde 1978. Pós-graduada em Direito Societário e Tributário
pela Fundação Getúlio Vargas FGV - Rio de Janeiro. Foi analista de controle
tributário do Projeto Ferro Carajás (1982 a1985) tendo após a implantação do
referido projeto passado a atuar na Diretoria de Controle da Companhia Vale do
Rio Doce (1985 a1989). Nesta função, prestou concurso externo para a advogada
tributarista da Diretoria Jurídica da mesma Companhia Vale do Rio Doce, (1990a
1999). Em 2000 com a aquisição da FERTECO Mineração pela VALE foi designada
para chefiar o Departamento Jurídico da nova empresa do grupo, retornando à
VALE em 2001 para assumir a Gerência Jurídico Tributária (2001 a 2007). É sócia
da unidade do Rio de Janeiro, que coordena.



Escritórios

Belém - Pará Av. Alcindo Cacela, 1858, Nazaré * 66040-020 * 55 (91) 4005-1000 *  belem@advassociados.com.br
Marabá - Av. Espirito Santo, 180 * Amapá * 68502-030 * 55 (94) 3324-7020 / 3324-7030 * maraba@advassociados.com.br
Parauapebas - Rua C, casa nº 476 * Cidade Nova * 68515-000 * 55 (94) 3346-1007 / 8113-0073 * parauapebas@advassociados.com.br
Santarém - Av. Mendonça Furtado, 3387, Sala 07, 2º andar * Central * 68040-050 * + 55 (93) 3522-2222 * 
santarem@advassociados.com.br

Manaus - Amazonas
Av. Carlota Joaquina, 87, Carvalho Center – Sls. 01/04, Parque Dez, * 69055-011 *  55 (92) 4009-1500 *
manaus@advassociados.com.br

Rio de Janeiro - Rio de Janeiro
Rua Anfilófio de Carvalho, 29, Grupo 910, Centro * 20030-901 *  55 (21) 2220-1736  /  2524 (fax) * 
riodejaneiro@advassociados.com.br

São Luís - Maranhão
Av. Dos Holandeses, Lt 14, Qd 11-A, Century Multiempresarial, Cjs. 1010, São Marcos * 67075-650 * 55 (98) 2107-
9797 * saoluis@advassociados.com.br

Brasília - DF
SRTVS, Quadra 701, Bloco K, Edif. Embassy Tower, Salas 315/316 - Asa Sul * 70340-908 * 55 (61) 3327.0663 * 
brasilia@advassociados.com.br



Escritórios

São Paulo- São Paulo
Av. Angélica, 819, Cjs. 93/94, Higienópolis * 01227-000 * +55 (11) 3667-9949/3667-2519 
(fax) * saopaulo@advassociados.com.br

Macapá- Amapá
Av. FAB, 1070 - Macapá Office Center, Sala 601, Central * 68900-073 * +55 (96) 3223-0000 / 3223-9000
macapa@advassociados.com.br

Porto Velho- Rondônia
Rua Joaquim Nabuco, 3200 - Ed. Medical Center, Sala 201, Olaria * 76801-261 * +55 (69) 3221-5555 / 3221-4949
portovelho@advassociados.com.br



Áreas de Atuação
Assessoria para implantação de projetos na Amazônia

O escritório tem larga experiência na assessoria e na implementação de projetos
econômicos, sociais e ambientais, além do conhecimento das peculiaridades da Região.
Sua equipe multidisciplinar atua em diversos ramos do Direito e tem como objetivo
atender o interesse do empreendedor, dentro de parâmetros de desenvolvimento
sustentável e de responsabilidade sócio-ambiental.



Áreas de Atuação
Fiscal/Tributário

O escritório é composto de profissionais especializados, com experiência reconhecida na
área tributária e financeira, consultiva e contenciosa, em todas as esferas administrativas e
judiciais, relacionadas aos tributos federais, estaduais e municipais, notadamente
planejamento fiscal, consultas aduaneiras, regimes especiais tributários e aduaneiros,
zonas de livre comércio, incentivos fiscais e financeiros, processos administrativos perante
os Tribunais Administrativos federais, estaduais e municipais, litígios judiciais em geral,
recuperação de tributos, due diligence, legal opinions e pareceres para orientação da
clientela.



Áreas de Atuação
Direito Ambiental, Fundiário e Minerário

O escritório atua com excelência nas questões que envolvem matéria ambiental e
minerária em geral, notadamente na região da Amazônia Legal. Nossa prestação
de serviço engloba os vários aspectos das relações de meio ambiente, de modo
que alcança demandas relacionadas à implantação e operação de projetos de
mineração, ao patrimônio genético, associado ou não ao conhecimento tradicional,
ao manejo florestal, à pesca, aos problemas agrários e da agroindústria, com
participação efetiva no acompanhamento de procedimentos administrativos,
inclusive nas defesas administrativas, nos processos de licenciamento ambiental,
nas audiências públicas, na instauração de servidões minerais e de direitos
minerários, bem como nos de natureza judicial, sempre com foco nos resultados
obtidos e nos objetivos de seus clientes.



Áreas de Atuação
Civil, Comercial e Consumidor

O contencioso cível é uma divisão pujante, com larga experiência e forte atuação
contenciosa. Nossa atuação compreende vários segmentos do Direito, tais como
societário, civil (notadamente assuntos de responsabilidade civil), contratos, securitário,
falência e recuperações (judicial e extrajudicial), títulos de crédito, família e sucessão. A
área cível assiste pessoas jurídicas de variado porte e pessoas físicas, tanto na litigância
quanto na advocacia consultiva. O quadro de advogados é composto de mais de 40
profissionais, sendo dotado de uma Gerência e duas Coordenadorias.



Áreas de Atuação
Trabalhista e Sindical

A estrutura da área trabalhista do escritório foi elaborada com a finalidade de atender
empresas de qualquer porte, desde as micro e pequenas até as de grande porte. Destaca-
se pela capacidade de prestar assistência a grande número de processos simultaneamente.
Conta com profissionais capacitados a defender os interesses de empresas em qualquer
parte do país, em especial da Amazônia Legal. A experiência adquirida com as auditorias
nos processos das grandes empresas coloca em evidência a advocacia preventiva, um
norte na prestação dos serviços de advocacia trabalhista. Atua na área de dissídios
individuais e coletivos. Possui um Núcleo de Conciliação Trabalhista, voltado para o
combate ao passivo trabalhista das empresas. O cliente da área é municiado com
informações atualizadas de seus processos, com emissão de “legal opinion” em todas as
fases do processo, com adequação às normas de auditorias internacionais. Além de
programa próprio de acompanhamento de processos, a área também está apta a alimentar
programas específicos porventura existentes das empresas que assiste.



Áreas de Atuação
Contencioso de Massa e 
Relações de Consumo

A área de Ações de Massa tem por escopo atender clientes que possuam larga escala de
demandas envolvendo direito civil e do consumidor, no âmbito de atuação do escritório, em
especial no Norte do país, mediante efetivo controle de ações nas esferas administrativa e
judicial e com forte atuação perante Juizados Especiais Cíveis. Através de um grupo
combativo de advogados, esta área possui núcleos experientes e capacitados em diversos
segmentos empresariais, tais como: telecomunicações, grandes redes de magazine, planos
e seguros de saúde, distribuição de energia, instituições bancárias e financeiras,
administradoras de cartões de crédito, instituições de ensino, transporte, turismo, dentre
outros. Visando a qualidade do serviço, nossa estrutura conta com um moderno sistema de
banco de dados, que oferece serviços de análise de cada caso, informações estatísticas e
processuais, com a identificação de riscos para subsidiar decisões gerenciais. Os
profissionais estão aptos a trabalhar com outras espécies de sistemas e/ou bancos de
dados que sejam próprios das empresas contratantes. Estes dois serviços permitem ao
cliente maior segurança quanto à qualidade na prestação do serviço.



Áreas de Atuação
Penal Empresarial

Atua na defesa e na repressão de tipos considerados como ilícitos empresariais. Nosso
enfoque é direcionado para estes tipos penais que sejam capazes de atingir, de forma
correlata, outras áreas do Direito também atendidas pelo escritório, tais como: tributária,
ambiental, societária, consumidor, trabalhista, previdenciária e financeira. Atua na Justiça
Estadual e Federal e, ainda, junto aos Tribunais Superiores.
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