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O escritório Ferreira Advogados – Consultoria Jurídica surgiu em 1982 com o propósito de proporcionar a todos os clientes uma 

advocacia de excelência por natureza, independente da condição econômica ou social daqueles que nos procuram. A ética 

profissional, que nos move desde então, é o que nos baliza também em nossas atividades de consultoria jurídica e nos possibilita 

realizar um serviço essencial a todos os setores da sociedade: a defesa de seus direitos.

Consequentemente, por termos como princípio o atendimento sem discriminação de forma alguma, nosso atendimento visa também 

o princípio da ética. Em outros termos, sempre atuamos ao longo de todos esses anos de vivência priorizando a constante evolução 

profissional de forma a manter inabalável a confiabilidade proporcionada por cada cliente atendido em nosso escritório.

Como parte de nossa filosofia de trabalho, temos por norte a análise de cada caso, com cuidado e atenção, para proporcionar 

excelentes resultados práticos e soluções adequadas aos problemas que se apresentam àqueles que buscam um autêntico escritório 

de advocacia com elevado padrão de qualidade. 

Aqui, no escritório Ferreira Advogados – Consultoria Jurídica, atuamos especialmente na advocacia cível e trabalhista, no âmbito 

preventivo ou litigioso. Em ambos os casos apresentamos alternativas versáteis e abrangentes direcionadas a cada necessidade 

específica dos clientes, sejam eles pessoa física ou jurídica.

Temos a convicção de que, uma vez que o advogado detém a capacidade de postular os interesses das pessoas em juízo ou fora 

dele e também de prestar assessoria e consultoria, este escritório é o lugar mais indicado para tratar de seus assuntos, dúvidas e 

processos. Dessa maneira, o escritório é composto dos sócios-fundadores, Dr. Victor Ferreira da Silva e Dr. Victor Silva Ferreira.

A vasta experiência do Dr. Victor Ferreira da Silva possui pode ser atestada pelos mais de 30 anos de serviços prestados ao ofício 

O ESCRITÓRIO: 
QUEM SOMOS? QUAL A NOSSA FUNÇÃO NA SOCIEDADE?
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da advocacia. Notabiliza-se pela atuação em processos de cunho extrajudicial, assim como aqueles relacionados à seara da Justiça 

do Trabalho e Inventários, e no âmbito da Justiça Comum. Os anos de experiência serviram como ponto forte de ancoragem para dar 

prosseguimento à criação deste escritório.

Com igual importância, a formação do Dr. Victor Silva Ferreira encontra-se nos títulos de especialista em Direito nas Relações de 

Consumo e Responsabilidade Civil pela UCAM. Ele compôs o quadro societário de escritórios de grande e médio porte ao longo da 

sua vivência profissional, atuando nas esferas contenciosa e consultiva. Após realizar um reconhecido trabalho na defesa de grandes 

empresas e concessionárias de serviços públicos, este profissional aceitou o desafio juntamente com o seu sócio-fundador de criar o 

escritório com uma visão mais moderna e empática nas relações entre os profissionais do campo do Direito e seus clientes

Assim, se você está em busca de qualidade, profissionalismo, eficiência e respeito, asseguramos que o escritório Ferreira Advogados 

– Consultoria Jurídica é o seu lugar. Além de possuirmos todos esses predicados, temos a certeza de que seremos a melhor opção 

na defesa intransigente dos seus direitos.

O ESCRITÓRIO EM NÚMEROS

consultorias já realizadas 

no escritório

clientes já atendidos 

no escritório

processos já ajuizados que 

passaram pelo escritório
+ 1800 + 1200 + 500
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Nossa missão tem como ponto norteador o atendimento dos clientes com presteza e eficiência. Nossa missão também envolve 

questões como essenciais ao desenvolvimento de nosso trabalho como a necessidade atuarmos sempre de forma dinâmica e 

criativa e de tentarmos ser referência nas áreas do direito cível e trabalhista, nacional e internacionalmente. Em nossa missão, o agir 

com ética e comprometimento social são pilares inabaláveis. Por fim, como parte de nossa missão estabelecemos que as questões 

jurídicas precisam ser solucionadas de modo empático e com base no diálogo com nossos clientes, isto é, nossa missão é nos 

tornamos parceiros de nossos clientes em todos os processos da elaboração de estratégias jurídicas preventivas e, se for caso, 

litigiosas.

 

Nossa visão é simultaneamente amparada no presente, com vistas ao melhor atendimento possível, mas projetada no futuro, com as 

tentativas constantes de melhorias na oferta de nossos serviços à sociedade. Temos como nossa visão a meta de sermos o escritório 

de consultoria jurídica mais indicado aos seus problemas porque temos os diferenciais de trabalharmos com a ética em primeiro lugar 

e as subsequentes buscas pela qualidade, credibilidade e consistência do preparo da melhor atuação no campo jurídico. Nossa visão 

busca inter-relacionar o a excelência no atendimento à uma gestão moderna inovadora e eficiente de nossos serviços.

Nossos valores são pautados, de forma inconteste, na transparência e respeito nas relações com clientes, com as partes e com o 

Poder Judiciário. Entre nossos valores podemos destacar à fundamental lealdade que temos com os clientes em nossa ação como 

advogados. Além disso, nossos valores também se inserem na certeza de que uma consultoria jurídica só está de acordo com a Lei e 

a Ética se tomarmos como princípio o atendimento equânime e sem nenhum tipo de discriminação, seja ela por raça/etnia, identidade 

de gênero, orientação sexual, biótipo, deficiência, credo religioso, nacionalidade, idade e classe social.

MISSÃO, VISÃO E VALORES:
OS TRÊS ALICERCES QUE FUNDAMENTAM NOSSA ATUAÇÃO
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ÁREA TRABALHISTA

Entendemos nossa área de atuação, o direito trabalhista, como uma das principais áreas do direito que trata das relações de trabalho 

na sociedade. Conhecido também como direito laboral ou do trabalho, nossa consultoria neste campo está concentrada em dois 

personagens principais, o primeiro, é representado pela figura do empregado, e o segundo do empregador. Assim, é preciso 

entender a definição de cada um deles:

    Empregado - é uma pessoa física que realiza determinados serviços em um ambiente específico e deve cumprir as tarefas dadas 

pelo empregador em troca de salário;

    Empregador - pode ser uma pessoa jurídica, física ou mesmo um grupo de empresas que contrata o empregado para realização 

de serviços em troca de um salário.

O contrato de trabalho é a ferramenta que comprova a relação de trabalho existente entre os dois e, nele contém todas as regras 

que o empregado deve seguir, bem como os seus direitos básicos.

Logo, atuamos no contencioso trabalhista em defesa do empregado e empregador através da propositura de reclamações trabalhistas 

através de um acompanhamento pormenorizado do processo sob os nossos cuidados.

NOSSAS ÁREAS DE ATUAÇÃO
As duas áreas de atuação do escritório Ferreira Advogados – Consultoria Jurídica centram-se no Direito Trabalhista e Direito Cível.



www.ferreiradv.com.br 8

ÁREA CÍVEL

Na área do Direito Cível, que regula as relações jurídicas entre as pessoas, sejam elas naturais ou jurídicas, que comumente 

encontram-se em uma situação de equilíbrio de condições, nossos focos estão no Direito Imobiliário, Responsabilidade Civil, Família 

e Sucessões, Contratual e Direito do Consumidor. Dessa maneira, asseguramos uma representação de excelência aos nossos 

clientes em diversos ramos do Direito Cível, entre eles:

    O Direito Imobiliário como o ramo do direito que trata e regulamenta vários aspectos de nossa vida privada, especialmente aqueles 

ligados ao condomínio, ao aluguel, à compra e à venda de imóveis, à usucapião e aos financiamentos da casa própria, por exemplo. 

    No campo da Responsabilidade Civil compreendemos a obrigação de reparar o dano que uma pessoa causa à outra. Em direito 

cível, a teoria da responsabilidade civil procura especificar em que condições e situações uma pessoa pode ser considerada 

responsável pelo dano sofrido por outra pessoa e em que medida se torna obrigada a repará-lo. 

    Por sua vez, o campo do Direito de Família e Sucessões abrange extensa área do direito civil, mas especialmente a constituição 

da família pelo casamento ou pela união estável. As questões patrimoniais decorrentes do regime de bens são foco desta área de 

atuação, além de questões ligadas à filiação e aos relacionamentos dentro do grupo familiar.

    No campo do Direito Contratual consideramos como contrato todo ato humano, lícito, capaz de adquirir, transferir, modificar, ou 

extinguir uma relação jurídica (contrato em sentido lato sensu). O contrato, em nossa visão, é o negócio jurídico, que as partes se 

sujeitam a observância da conduta idônea, à satisfação dos interesses que compactuam (contrato em sentido stricto sensu).

    Por fim, atuamos também no Direito do Consumidor porque, não raras vezes, o cliente é vítima de abusos por parte do fornecedor 

de produtos ou serviços. Além disso, em muitos casos, o consumidor deixa de defender seus direitos por desconhecer o alcance da 

proteção a esses direitos pelo Código de Defesa do Consumidor, por exemplo.
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Para saber a peculiaridade ou particularidade das nossas consultorias oferecidas, primeiramente precisamos dialogar, ter empatia 

e compreender a real necessidade que nossos clientes demandam, porque não se estabelece uma relação com quem não se 

conhece. 

A partir daí, aprendemos com nossos clientes, entendemos suas necessidades e utilizamos essas informações para estreitar o 

relacionamento e conhecê-los cada vez mais. Seguindo esses passos nós conseguimos possibilitar um diferencial em nosso 

escritório e, assim, oportunizamos confiança e viabilizamos um atendimento otimizado que pode ser encontrado apenas aqui. Logo, 

resta saber: quais são os nossos diferenciais? Por que escolher o escritório Ferreira Advogados – Consultoria Jurídica?  

QUAIS OS NOSSOS DIFERENCIAIS?

Possuímos uma estrutura moderna e agradável 

para melhor atendar nossos clientes. Ter um bom 

ambiente de trabalho – para além de possibilitar 

um espaço de convivência harmônica entre os 

funcionários de nossa equipe – também traz mais 

confiança aos nossos clientes;

Nosso escritório está sediado próximo as principais 

opções de transportes públicos: trem, ônibus e BRT, 

além de contar com diversos estacionamentos no 

entorno. Em cidades grandes e movimentadas, como 

o Rio de Janeiro, ter uma localização que possibilite 

a mobilidade urbana sem entraves é fundamental;
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Oferecemos uma linguagem de fácil compreensão, 

sem “juridiquês”, isto é, nosso objetivo é tornar a 

consultoria um momento de esclarecimento dos 

conteúdos da lei, explicando os pormenores, suas 

especificidades e em uma forma acessível aos nossos 

clientes, em uma linguagem que transite pelo formal-

coloquial, evitando os hermetismos de termos e 

expressões comuns na função jurídica, mas incomuns 

no cotidiano;

Prezamos pelo respeito ao cliente, sempre 

agendando nossos atendimentos em horário flexível e 

assegurando a pontualidade pois sabemos que cada 

indivíduo tem suas práticas habituais, seus afazeres 

e responsabilidades, logo, nós nos moldamos ao seu 

dia a dia para ajudá-lo a resolver seus problemas e 

não o atrapalhar em sua rotina;

Experiência na apresentação de soluções que 

representem o melhor custo/benefício para o cliente 

no âmbito preventivo e corretivo, ou seja, somos 

justos e honestos – como é necessário ser – no 

momento de apresentar as possibilidades legítimas 

na defesa dos seus direitos;

Atendimento personalizado por Skype para facilitar 

nossa comunicação interpessoal e, assim, otimizar a 

consultoria jurídica em um horário adequado e em um 

espaço de sua preferência, seja o atendimento online 

seu trabalho, em sua empresa ou em sua casa.



www.ferreiradv.com.br 11

QUEM SOMOS?

Somos um dos melhores escritórios de advocacia do RJ: Ferreira Advogados – Consultoria Jurídica.

QUEM SÃO NOSSOS PROFISSIONAIS? 

Os advogados Dr. Victor Ferreira da Silva e Dr. Victor Silva Ferreira.

O QUE FAZEMOS? 

Prestamos serviços de consultoria jurídica especialmente nas áreas de Direito Cível e Trabalhista.

ONDE ESTAMOS? 

Estamos localizados na Rua Carolina Machado, n. 380, Cascadura, Madureira, Rio de Janeiro - RJ.

COMO ENTRAR EM CONTATO? 

Para entrar em contato conosco basta os telefones (21) 3390-9698 e (21) 3264-9698. Ou ainda, por meio de nosso site 

(http://ferreiradv.com.br), você pode nos mandar sua mensagem, sugestão, crítica, reclamação ou elogio preenchendo um pequeno 

formulário na aba “Contato”.

SERVIÇO:




