APRESENTAÇÃO

Com escritórios na cidade do Rio de Janeiro
e Petrópolis, o Cunha de Almeida
Advogados
Associados
conta
com
profissionais qualificados e com larga
experiência de atuação, visando prestar
serviços
jurídicos
especializados
de
qualidade. Com atuação em todo o Estado
do Rio de Janeiro, o escritório mantem uma
rede de correspondentes prontos para atuar
em demandas distribuídas em todos o
Estados da Federação.
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Fundado em 1995 pelo advogado Marcelo Cunha
de Almeida, o escritório é especializado em
advocacia cível contenciosa, sendo referência na
resolução de conflitos nas áreas cível, imobiliária,
consumerista e ambiental. O escritório também
presta consultoria de modo a evitar litígios,
guiando seus clientes na análise de questões
conflituosas, em negociações e na redação de
contratos e acordos.
O escritório Cunha de Almeida tem destacada
atuação na área imobiliária, tendo assessorado a
implementação
de
aproximadamente
80
incorporações imobiliárias em todo o Estado do
Rio de Janeiro, em especial o Granja Brasil Resort
em Itaipava-RJ, um complexo imobiliário com
mais de 600 unidades, distribuídas em prédios
residenciais, comerciais, clube, lojas, restaurantes,
shopping center e três complexos hoteleiros.
Sua carteira diversificada conta com empresas
nacionais e estrangeiras, onde o escritório ao
longo dos anos patrocina causas de clientes
como:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Deutsch Lufthansa AG,
Ibéria Líneas Aéreas de Spaña S/A,
Serviços Aéreos Cruzeiro do Sul S/A,
Navegação Aliança S/A,
Delvag Luftfahrt AG,
Chemie Linz AG,
Distribuidora Record de Serviços de Imprensa S/A,
Cadernetas de Poupança Delfin S/A,
Tipity Indústria de Mandioca Ltda.,
Azul Empreendimentos e Construções Ltda.,
Bauhaus Engenharia e Construções Ltda.,
Andorra Empreendimentos Imobiliários S/A,
Construtora Novo Mundo Ltda.,
Construtora Baerlein Ltda.,
Costa Verbena Empreendimentos,
Marambaia Agropecuária Ltda.,
Confecções Feranda Ltda.,
Braúnas Administração e Hotelaria Ltda.,
Hotel Brisa Mirante do Arvrão Ltda.,
Royale Condo Hotels,
Clarion Hotel,
Shopping Bauhaus
Feirão Moda Rio;
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NOSSA HISTÓRIA

No

início da década de 1970 o advogado
Marcelo Cunha de Almeida se associa aos
respeitados advogados Eurico Paulo Valle e
José Carlos Bruzzi Castello, o primeiro
especializado em direito aeronáutico, autor
do livro “Comentários ao Novo Código
Brasileiro do Ar”, além de outras obras, e o
segundo, constitucionalista, autor de livros,
teses e artigos jurídicos, e assessor jurídico
do Senado Federal, juntamente com o
jurista Raymundo Faoro, na CPI da
Corrupção do Governo José Sarney.
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Juntos patrocinaram relevantes ações perante
os Tribunais brasileiros, com destaque especial
para suas atuações no caso da abusiva
intervenção federal do Grupo Financeiro
DELFIN, do empresário Ronald Levinsohn; o
“leading case” da primeira liminar contra a
obrigatoriedade de aquisição compulsória dos
Certificados de Privatização (CP’s) pelas
instituições financeiras; o “leading case” da
liberação dos cruzados bloqueados pelo Plano
Collor, salvando diversas empresas da
extinção; e o trágico acidente com o Boeing
707 da companhia Deutsch Lufthansa AG, na
Serra dos Macacos, no Rio de Janeiro, na noite
do dia 26 de julho de 1979.


Em

meados da década de 90, com o
falecimento do sócio Eurico Paulo Valle, a
sociedade foi desfeita. No ano de 1995,
Marcelo Cunha de Almeida funda o escritório
Cunha de Almeida Advogados Associados
onde continua a militar em centenas de
processos, juntamente com seus filhos e
sócios Marco Antônio e João Alexandre,
sempre na luta contra os abusos de direito,
tanto no âmbito estadual como no federal, em
causas cíveis, imobiliárias, ambientais,
consumeristas e empresariais, o que lhe
rendeu a indicação para figurar na revista
Análise 500 – os escritórios e advogados mais
admirados do Brasil.
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www.cunhadealmeida.com.br
contato@cunhadealmeida.com.br

“A nossa profissão como é sabido, exige
acurados estudos, paciência, espirito público
e tenacidade, pois um advogado não se
improvisa, se faz em anos de luta.”
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