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Sobre o FMF
O

Escritório FERRO, MORELLI & FURTADO ADVOGADOS
ASSOCIADOS, inscrito no CNPJ sob o número 20.609.146/0001-46,
inscrito na Ordem dos Advogados do Brasil sob o número 629/2014
nasceu em 2013, a partir da união dos sócios Michel Ferro e Silva, Bernardo
Morelli Bernardes e Pedro de Souza Furtado Mendonça, com a intenção de
prestar serviços advocatícios com excelência nas áreas cível, empresarial,
trabalhista, administrativo, ambiental, tributário, previdenciário e criminal,
seja de forma consultiva ou contenciosa.
Aliando experiência com juventude, teoria à prática, o Escritório vem
obtendo expressivos resultados para seus clientes, tanto na prevenção de
litígios como na administração de causas já em curso. O Escritório dispõe de
uma estrutura moderna, operando em instalações dotadas de total
infraestrutura, com um eﬁciente sistema de comunicação e informática.
A prioridade é dada ao atendimento personalizado aos Clientes e a
excelência dos serviços oferecidos, com soluções eﬁcazes, de modo a
atender às exigências atuais de mercado.
Além da matriz localizada na cidade de Belém-PA, em local privilegiado e
com estacionamento privado, o Escritório possui ﬁlial na cidade de
Santarém-PA. Com um trabalho dinâmico, criativo e exigente, a Sociedade
tem obtido uma presença marcante no ramo da Advocacia com resultados e
prêmios louváveis, sempre com o objetivo de proporcionar um melhor
atendimento e ﬁdelidade aos seus clientes.
Há disponibilidade de instalação, a depender da demanda do cliente, de base
ﬁxa em comarcas com maior volume processual, com proﬁssionais
deslocados exclusivamente para este ﬁm, visando a assegurar além de
redução de custos ao cliente, pessoalidade e conﬁança no desempenho do
trabalho.

Fundamentos
de Atuação
O Escritório sempre pautou sua atividade tomando por base as seguintes
premissas:

A

Valorização da ética;

B Prestação de serviços jurídicos de forma individualizada, pessoal e
dedicada, com envolvimento direto dos sócios do Escritório;

C

Compromisso com o constante aprimoramento técnico e
acadêmico;

D

Utilização de equipamentos tecnológicos e sistemas de
acompanhamento processual de última geração;

E

Capacitação de pessoal;

F

Incentivo à constante especialização de seu quadro de
advogados;

G

Atuação preventiva mediante permanente comunicação intensa
com o cliente, com a disponibilização periódica de informações e
orientações, ainda que em caráter consultivo;

H

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

Sempre atuou primordialmente no ramo do direito empresarial, seja em caráter consultivo ou contencioso, nas áreas do direito civil, trabalhista
empresarial, tributário, administrativo, ambiental, criminal e previdenciário, com permanente acompanhamento processual em qualquer foro, inclusive
juizado especial e instâncias superiores.
Nosso portfólio conta com empresas atuantes nos mais variados segmentos econômicos, desde companhias concessionárias de energia elétrica e
prestadoras de serviços públicos à indústria de exportação de produtos e alimentos e agronegócio.

Capacidade de Atendimento
Direito Civil, Comercial e
do Consumidor
A atuação na área empresarial civil, seja
contenciosa ou consultiva, é uma das
principais
forças
do
Escritório,
compreendendo diversos ramos do Direito,
tais
como
contratos,
obrigações,
responsabilidade
civil,
societário,
securitários, falência e recuperações, bem
como direito de família e sucessão. Aplicando
os conhecimentos da academia à prática, o
Escritório tem a capacidade de atender a
qualquer tipo de cliente, inclusive com
equipe capacitada a manusear e alimentar
sistemas especíﬁcos que eventualmente
sejam exigidos pelas empresas que assiste.

Juizados
A capacidade de atendimento neste
particular
vai
desde
o
pequeno
empreendedor até as demandas de massa,
contado com sistema moderno de
informática que, em nuvem, disponibiliza
informações aos advogados e ao cliente.

Direito do Trabalho e
Direito Coletivo do
Trabalho
O Escritório possui estrutura para atender a
clientes dos mais variados segmentos e
tamanhos, dispondo de equipe proﬁssional
que lida diariamente com os mais variados
tipos de situações. Seja em caráter
consultivo, com foco na organização
institucional e prevenção de litígios, ou no
contencioso, desde processos singulares,
sensíveis, a procedimentos de massa.
Atuando tanto nos dissídios individuais como
coletivos, os proﬁssionais buscam auxiliar os
clientes em todas as fases do processo,
inclusive com equipe capacitada a manusear
e alimentar sistemas especíﬁcos que
eventualmente sejam exigidos pelas
empresas que assiste.

Direito Tributário
O Escritório possui uma vasta gama de
procedimentos na área tributária e
ﬁnanceira. Conta, para isso, com proﬁssional
de âmbito nacional possuidor de notório
conhecimento na área, assistindo a clientes
de grande magnitude, tratando questões
relativas a tributos municipais, estaduais e
federais, atuando também nas esferas
judiciais e administrativas.

Penal Empresarial
Atuação com enfoque na defesa e
acompanhamento de processos penais
envolvendo tipos relacionados à atividade
empresarial, seja em relação ao poder
público ou privado.

Direito ambiental
Com proﬁssional formado em Gestão de Recursos Naturais e Desenvolvimento local na
Amazônia, recebe qualquer tipo de questão que envolva o meio ambiente, desde demandas
associadas ao conhecimento tradicional às demandas suportadas pelas agroindústrias.

Atualmente o Escritório possui condição técnica e de pessoal para atender a
qualquer tipo de demanda e/ou cliente, tendo em seu quadro permanente os
proﬁssionais adiante listados, além de contar com o apoio de inúmeros
proﬁssionais das mais diversas áreas, não só do Direito.

Há disponibilidade de instalação, a depender da demanda do cliente, de base ﬁxa
em comarcas com maior volume processual, com proﬁssionais deslocados
exclusivamente para este ﬁm, visando a assegurar além de redução de custos ao
cliente, pessoalidade e conﬁança no desempenho do trabalho.

Nossa Equipe
Michel Ferro e Silva

Pedro de Souza Furtado Mendonça

Advogado desde 1996, possuindo grau de mestre em Direito
(UNAMA). Especialista em Direito Processual. Professor do
CESUPA - Centro Universitário do Pará e da FAP - Faculdade Estácio
do Pará. Professor do Curso de Especialização em Direito
Processual Civil Individual e Coletivo do Cesupa e da Escola
Superior da Magistratura do Estado do Pará. Professor do Curso de
Especialização em Direito Processual da UNAMA - Universidade da
Amazônia. Membro do IBDP - Instituto Brasileiro de Direito
Processual e da ANNEP - Associação Norte Nordeste de
Professores de Processo. Autor do livro Litisconsórcio
Multitudinário e de artigos publicados em livros e revistas
especializadas. Currículo lattes:

Advogado, tendo realizado mestrado proﬁssional em Ciências
Jurídico-laborais pela Universidade Clássica de Lisboa, Portugal.
Especialista em Direito do Trabalho pela Universidade de Coimbra,
Portugal. Especialista em Direito do Consumo pela Universidade de
Lisboa, Portugal. Conselheiro da Associação dos Advogados
Trabalhistas do Estado do Pará. Idiomas: Inglês, Espanhol e Francês.
Currículo lattes:

http://buscatextual.cnpq.br/buscatextual/visualizacv.do?id=
K4267747P9

Bernardo Morelli Bernardes
Advogado, especialista em Direito Privado Patrimonial pela
PUC-RIO e LL.M em Direito Empresarial pela FGV-RIO. Graduado
em Direito pelo CESUPA. Idiomas – Inglês, Espanhol e Italiano.

Paula Zumero Ferro e Silva
Advogada. Graduada em Direito pelo Centro Universitário do Pará –
CESUPA. Mestranda em Gestão de Recursos Naturais e
Desenvolvimento local na Amazônia, vinculado ao NUMA - Núcleo
de Meio Ambiente, UFPA. Professora de Direito da Faculdade
Mauricio de Nassau no Estado do Pará.

http://buscatextual.cnpq.br/buscatextual/visualizacv.do?id=K8073
428A9

Bruno Regis Bandeira Ferreira Macedo
Advogado. Mestre em Direito (UNAMA). Especialista em Direito
Processual (UFSC). Professor da UNAMA - UNIVERSIDADE DA
AMAZÔNIA, FAP - Faculdade Estácio do Pará. Membro fundador da
ANNEP - Associação Norte Nordeste de Professores de Processo.
Membro do IBDP - Instituto Brasileiro de Direito Processual. Autor
de artigos publicados em livros e revistas especializadas. Currículo
lattes:
http://buscatextual.cnpq.br/buscatextual/visualizacv.do?id=K4250
827Z4

Allan Rocha Oliveira da Silva
Advogado. Pós- graduando em Direito Tributário na PUC-MINAS.

Flávia Caroline Navarro Cunha Sakiyama
Advogada. Pós-graduanda em Direito Processual Civil e do
Trabalho pelo Centro Universitário do Pará – CESUPA/ESA.
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Juliana Santos Pacheco de Almeida

Equipe de Estagiários
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