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MOREIRA, COSTA E FIGUEREDO - 

Sociedade de Advogados é um escritó-

rio sediado na cidade de Teresina, ca-

pital do Piauí, inscrito na respectiva sec-

cional sob o nº 33/2016. 

O escritório presta serviços de assesso-

ria jurídica, consultiva,  preventiva  e 

contenciosa nas mais diversas áreas do 

direito, atuando também na advocacia correspondente, com parcerias 

com grandes escritórios de São Paulo e Recife. 

Temos como missão o exercício célere e comprometido da advocacia, 

sempre pautados na qualidade e na ética, buscando soluções inovadoras e 

o continuo aperfeiçoamento e qualificação de nossos serviços e de nossos 

profissionais. 

 

  

Localização: 

Avenida Maria Antonieta 

Burlamaqui, nº 4956 | 

Piçarreira | CEP: 64058-720 | 

Teresina-PI 
 

E-mail:  

adv.mcf@hotmail.com 
 

Site:  

www.mcfadvogados.jur.adv.br 
 

: : A PRESENTAÇÃO : :  



 

 

: : PRINCÍPIOS : :  

 MISSÃO  

Exercer a advocacia pautados na excelência e na ética, 

prestando serviços jurídicos com qualidade através  de 

soluções inovadoras e do contínuo aperfeiçoamento e 

qualificação profissional. 

 VISÃO 

Ser referência na prestação de serviços jurídicos e 

reconhecida por seus clientes e pelo mercado pela qualidade,  

eficiência e profissionalismo. 

 VALORES 
 

Atuar sempre com excelência, profissionalismo, ética e 

eficiência. 

 



 

 

: : S ÓCIOS : :  

Natanielle da Silva Moreira 
OAB/ 13.328 (nmoreira.adv@hotmail.com) 
 

Pós-Graduanda em Direito Constitucional (lato sensu) pela Escola do 

Legislativo Professor Wilson Brandão/ FAR. Bacharelado em Direito 

pela Faculdade Integral Diferencial – FACID/DeVry. Vencedora do 

Prêmio Academic Award. Estagiária no Juizado Especial Cível e 

Criminal de Teresina Des. Paulo de Tarso Mello e Freitas. Estagiária 

em Escritório Particular. 

 

Evelton Costa da Silva 
OAB/ 13.382 (adv.evelton@yahoo.com.br) 

 

Pós-Graduando em Direito Civil e Processual Civil (lato sensu) pela 

Escola do Legislativo Professor Wilson Brandão/ FAR. Bacharelado em 

Direito pela Faculdade Integral Diferencial – FACID/DeVry. Vencedor 

do Prêmio Mérito Acadêmico. Estagiário no Juizado Especial Federal 

da 1ª Região. Estagiário no Tribunal de Justiça do Estado do Maranhão. 

Estagiário em Escritório Particular. 

 



 

 

Kamilla Kaline Figueredo Rodriges 
OAB/ 13.378 (kamillakaline_adv@hotmail.com) 
 

Pós-Graduanda em Direito do Trabalho e Processo do Trabalho (lato 

sensu) pela Escola do Legislativo Professor Wilson Brandão/ FAR. 

Bacharelado em Direito pela Faculdade Integral Diferencial – FACID/

DeVry. Estagiária no Tribunal de Contas do Estado do Piauí. 

 



 

 

: : Á REAS D E A TUAÇÃO : :  

Direito Civil  

 Atendimento consul t i vo e 

contencioso em todas as questões 

afetas ao Direito Civil, tais como 

Direito de Família (atuação em 

processos de união estável, 

separação, divórcio, alimentos, 

guarda); Direitos Sucessórios 

(abertura e acompanhamento de 

processos de inventário e 

partilha); Contratos  (elaboração e 

celebração de contratos civis, 

ajuizamento de ação que versem 

sobre questões contratuais);  

Direito das Coisas e atuação 

abrangente  em proc ess os  

judiciais. 

Direito do  
Consumidor 

 

 Atendimento consult ivo e 

contencioso em todas as questões 

afetas a  legislação consumerista; 

R e s p o n s a b i l i d a d e  C i v i l ; 

Contratos, Energia, Telefonia, 

Direito Bancário; ajuizamento de 

ações. 

Direito do 
Trabalho 

 

 Atendimento preventivo, consul-

tivo e contencioso, abrangente a 

todas as questões afetas ao 

Direito do Trabalho, em âmbito 

individual ou coletivo.  

 

Direito 
Previdenciário 

 

 Atendimento preventivo, consul-

tivo e judicial na área previden-

ciária; acompanhamento admi-

nistrativo e judicial das questões 

voltadas aos benefícios de toda 

natureza.  

Direito Penal 
 
 

Direito Eleitoral 
 



 

 

 
 
 
Av. Maria Antonie ta    

Burlamaqui ,  n . 4956  

Bairro Piçarreira ,  Teresina -PI 

Tel .:  +55 86 3234 -2326 
 


