


O FM&M ADVOGADOS

Em junho de 2009, surgia na cidade de Curitiba, Paraná, o escritório 
Fabrício de Mello & Milano Advogados Associados.

A união dos sócios fundadores, Phillipe Fabrício de Mello e Bruno 
Milano Centa vem desde 2004, quando trabalharam em uma 
grande e tradicional banca de advogados. Na época, ainda 
estudantes de direito, pensavam em desenvolver um novo meio de 
atuação jurídica, contrária aos moldes atuais.

Com pensamentos inovadores e muito trabalho, Phillipe e Bruno 
conseguiram abrir um escritório que se tornou referência em 
assessorar e prestar consultoria voltada ao setor sindical, 
especialmente o de serviços saúde. Os sócios da FM&M compõem 
o Conselho Jurídico da CNS – Confederação Nacional de Saúde, o 
que garante a seus clientes, conhecimento especializado, 
atualizado e eficiente.

O escritório tem como objetivo atender o cliente de forma especial 
e individualizada, oferecendo a orientação jurídica necessária para 
conduzir os negócios de forma segura, minimizando os riscos na 
celebração de contratos e demais rotinas referentes à 
administração de empresas.



Sócio Fundador do FM&M Advogados. Milano traz de criança a 
intimidade com os meandros da gestão hospitalar. Cresceu nos 
corredores do Hospital Pilar,administrado por seus avós João e Milva. A 
empresa serviu de inspiração para que os conhecimentos em Direito 
fossem aplicados no negócio saúde, a grande especialização do FM&M. 
Advogado, graduado pela Faculdade de Direito de Curitiba em 2005. 
Mestrando em Direito, com ênfase em linha de pesquisa Estado, 
Atividade Econômica e Desenvolvimento Sustentável pela Pontifícia 
Universidade Católica do Paraná. Integrante do Núcleo de Estudos 
Avançados em Direito do Trabalho e Socioeconômico (NEATES - 
PUC/PR). Especialista em Derecho del trabajo y crisis economica pela 
UCLM - Universidad de Castilla La-Mancha (Toledo/Espanha). 
Especialista em Direito do Trabalho pela PUC/PR. Conselheiro Titular do 
Conselho Jurídico da Confederação Nacional de Saúde pelo Estado do 
Paraná. Idealizador do Simpósio de Direito aplicado em Saúde, 
promovido pelo Sistema FEHOSPAR. Professor Titular da Disciplina de 
Direito do Trabalho da Pós Graduação de Auditoria e Gestão em Saúde 
da Universidade Tuiuti do Paraná e na Pós Graduação de Direito do 
Trabalho da Universidade Positivo. Membro da Comissão de Direito à 
Saúde da Ordem dos Advogados do Brasil - Seccional Paraná.
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Sócio Fundador do FM&M Advogados. Desde criança sempre 
pretendeu seguir a profissão de Advogado e norteou a sua educação 
neste sentido, inclusive sonhando com a docência, hoje alcançada. É 
graduado em Direito pela Universidade Positivo em 2007. Especialista 
em Direito de Empresa pela Universidade Positivo. Atua especialmente 
em soluções jurídicas para constituição e gestão jurídica empresarial, 
além de amplo conhecimento na área de saúde. Professor Visitante na 
Disciplina de Responsabilidade Civil Médico – Hospitalar, da Pós 
Graduação de Auditoria e Gestão em Saúde da Universidade Tuiuti do 
Paraná. Professor do MBA e Pós-Graduação de Gestão de Empresas de 
Saúde da FAE Business School, e, Professor do Curso de Pós-Graduação 
de Direito Médico da UNICURITIBA. Conselheiro do Conselho Jurídico 
da Confederação Nacional de Saúde pelo Estado do Paraná. Membro da 
Comissão de Direito à Saúde da Ordem dos Advogados do Brasil - 
Seccional Paraná.
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Advogada associada do FM&M Advogados. Mestre e Doutoranda em 
Direito pela PUC/PR. A advogada é nascida em Ponta Grossa/PR, onde 
graduou-se em Direito, em 2005. A partir de então, sua trajetória 
acadêmica e profissional uniram-se fortemente para uma solução 
diferenciada dos conflitos cíveis e ambientais-urbanísticos colocados no 
mercado. Na cidade natal, já em 2007, os tablados da Universidade 
Estadual de Ponta Grossa foram palco dessa feliz parceria - a advocacia 
foi agraciada pela docência que acompanha seus passos diariamente. 
Paixão sem fim, em 2010, mudou-se para Curitiba, cursando o Mestrado 
em Direito e o escritório somou ainda mais,vieram novos 
conhecimentos oportunizados pela crescente docência na Capital e 
também nos bancos escolares, em várias instituições de graduação e 
pós-graduação no país. A combinação deu certo. Hoje, a advogada é 
doutoranda em Direito pela PUC/PR, professora no curso de 
Bacharelado em Direito da Fundação de Estudos Sociais do Paraná 
(FESP), professora no curso de pós-graduação em Direito Aplicado da 
Escola da Magistratura do Paraná (Curso de Preparação à Magistratura), 
da UNICURITIBA, na Pontifícia Universidade Católica do Paraná (PUC/PR), 
IBPEX e Universidade Positivo, membro do Grupo de Pesquisa Pró-Polis 
da Universidade Federal do Paraná (UFPR), coordenado pela Profa. Dra. 
Angela de Cassia Costaldello e advogada. A sua experiência 
concentra-se na área do Direito Civil e Ambiental-Urbanístico.
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