


FF, TRANSFORMANDO
CONHECIMENTO EM RESULTADOS.
DesdeDesde que iniciou suas atividades, em 2003, o 
escritório Fernandes, Figueiredo, Françoso e Petros 
Advogados - FF preocupa-se com a aplicação prática 
do Direito, sem, contudo, deixar de lado o seu 
embasamento teórico.



ANALISAR A QUESTÃO É O 
PONTO DE PARTIDA. 
CONHECER O CLIENTE É O 
MAPA DO CAMINHO.
O FF atua em parceria com as 
pessoas físicas e jurídicas que 
atende em suas diversas
áreas de atuação. É necessário áreas de atuação. É necessário 
conhecer o negócio em foco, seu 
histórico, características
e evolução no mercado.



FORMAÇÃO E INCENTIVO. ATRIBUTOS QUE 
AMPLIAM POSSIBILIDADES.
No FF, a preocupação com a formação e o bem-estar 
de seus profissionais é constante. A motivação da 
equipe, bem como a sua evolução técnica, resulta em 
um ambiente pessoal mais dinâmico e cooperativo, o 
que aumenta a eficiência dos resultados profissionais.



ÁREAS DE ATUAÇÃO
O escritório FF tem estrutura e competência técnica 
para atuar em todas as áreas da advocacia 
empresarial, bem como na defesa dos interesses de 
seus sócios e administradores. O FF tem se 
destacado nos seguintes enfoques jurídicos:



O escritório tem vasta experiência em 
contratos e contencioso cível, de 
maneira integrada, e de forma a 
propiciar a elaboração de contratos 
com a perspectiva de melhor defesa 
de interesses em caso de eventual 
litígio e, bem assim, a atuação 
didiferenciada em litígios estratégicos, 
(judiciais ou arbitrais).
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Todas as operações e negócios estão 
informados na contabilidade da empresa.
AA expertise na avaliação dos aspectos 
jurídicos e tributários das demonstrações 
financeiras é indispensável à tomada de 
decisões estratégicas, envolvendo riscos, 
responsabilidades e benefícios dos 
diversos contratos firmados pela empresa.DI
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A complexidade da legislação tributária 
brasileira, com incontáveis obrigações 
eletrônicas que garantem um intenso 
cruzamento de dados, exige uma atuação 
preventiva na estruturação dos negócios, 
além de gestão estratégica do contencioso 
tributário, de modo a minimizar os riscos e o 
impacto da carga tributária.impacto da carga tributária.

ÁREAS DE ATUAÇÃO



Os riscos inerentes à atividade imobiliária 
demandam atuação jurídica proativa 
tanto na consultoria como no contencioso 
imobiliário, viabilizando a segurança 
jurídica e a redução de passivos na 
condução dos negócios imobiliários e 
gestão do contencioso.
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A prática da governança corporativa não é 
preenchimento de check-list; por isso, a 
combinação de aspectos de governança, 
compliance e risco permite avaliar, com 
maior segurança e efetividade, a 
responsabilidade civil dos administradores 
(conselheiros e executivos), reduzindo os 
custoscustos corporativos e pessoais 
relacionados à gestão da empresa.

ÁREAS DE ATUAÇÃO



Em razão das recentes e relevantes alterações 
legislativas, o FF tem destacado a sua atuação 
também nas áreas de compliance trabalhista e 
gestão de passivo trabalhista, inclusive na 
avaliação de risco e provisionamento, além da 
preparação para a aderência à Lei Geral de 
Proteção de Dados.

ATUAÇÃO DESTACADA





DIFERENCIAIS
VISÃO INTERDISCIPLINAR E INTEGRADA COM PESSOALIDADE 

AsAs demandas jurídicas não são um fim em si 
mesmas. Por isso, os profissionais do FF são 
preparados com competências interdisciplinares 
visando ao desenvolvimento do negócio do 
cliente. O advogado não pode se limitar a 
“entregar” o texto da lei ou da jurisprudência, 
deve contribuir com o negócio do cliente.

OO FF investe no aprimoramento acadêmico e 
pessoal dos seus profissionais, estimulados a 
praticar a simplicidade nas informações e 
explicações jurídicas, o que, aliado à pessoalidade 
no atendimento, confere agilidade e elevada 
qualidade aos trabalhos realizados.



Excelência em serviços jurídicos, 
proporcionando aos clientes a 
otimização do seu negócio e, ao 
mesmo tempo, contribuindo para 
o aperfeiçoamento e a satisfação 

dos nossos profissionais.



Valores
TRANSPARÊNCIA 
COMPROMETIMENTO
INTERAÇÃO

TRANSTRANSPARÊNCIA: clientes, fornecedores e equipe de 
profissionais do FF fazem parte de uma rede de confiança e 
profissionalismo.

COMPROMETIMENTO:COMPROMETIMENTO: envolvimento no negócio do cliente, 
atuando com transparência no esclarecimento e na defesa dos 
seus direitos e interesses, de forma a respeitar as suas 
proposições e apresentar soluções práticas e completas para a 
otimização de seus negócios.

INTERAÇÃO: o FF trabalha na forma de parceria e integração 
entre os clientes, os seus profissionais e a equipe do escritório.
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