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A Castro & William Advogados é um escritório de advocacia 

formado por um time de profissionais multidisciplinares prontos 

para oferecer aos seus clientes uma alta qualidade técnica na 

solução de problemas. Aplicamos em nossos serviços princípios 

claros de organização, transparência e ética, além de contarmos 

com uma equipe de advogados qualificados e competentes.

Quem somos nós?

Conheça nossa equipe

Mariana Rodrigues de Castro,  

advogada OAB/MG 192.627, 

 pós graduanda em Direito 

Tributário pela Escola Paulista de Direito.

Douglas William Pinto  

contador e advogado OAB/MG 

192.894, pós graduando em Direito 

Empresarial pela PUC Minas
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Nossos diferenciais

Consideramos essencial o 

respeito ao cliente. Como forma 

de assegurar essa máxima, nossos 

agendamentos para atendimento 

são feitos em horários flexíveis e, 

acima de tudo, da melhor forma a 

assegurar a pontualidade. Sabemos 

que cada indivíduo tem suas 

práticas habituais, seus afazeres 

e responsabilidades, portanto, nos 

adaptamos ao seu dia a dia para ajudá-

lo a resolver suas adversidades sem 

que isso interfira em sua rotina.

Oferecemos uma linguagem 

técnica, porém, de fácil compreensão.  

O nosso objetivo é tornar a consultoria 

um momento de esclarecimento dos 

conteúdos que permeiam o mundo 

jurídico. Explicaremos os pormenores e 

daremos total suporte de forma clara e 

precisa, pontuando as especificidades 

de cada caso com linguagem 

acessível aos nossos clientes. 

Possuímos experiência na apresentação 

de soluções com melhor custo-benefício para o 

cliente. Tanto no âmbito judicial ou no extrajudicial, 

consideramos as melhores possibilidades 

legítimas na defesa dos seus direitos.
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Nossa missão

Nossos valores

Prestação de serviços jurídicos na defesa do cliente, de forma preventiva 

e judicial, com presteza e qualidade, contribuindo com o desenvolvimento e o 

sucesso dos nossos clientes. Nosso objetivo é ser instrumento de mediação, 

conciliação, esclarecimento, orientação e assessoria jurídica para a resolução 

dos mais diversos conflitos.

Pautamos nossos serviços em valores como honestidade, 

comprometimento e integridade. Buscamos estar sempre em constante 

evolução e prezamos por manter um ambiente de trabalho saudável, respeitoso 

e produtivo. Nosso objetivo baseia-se em respeitar e instituir o respeito aos 

direitos de nossos clientes.
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Em quais áreas  

atuamos?

Abrange as situações interpessoais 

ligadas ao patrimônio, onde o atendimento 

será focado nos interesses dos clientes 

nas mais diversas áreas de atuações, tais 

como: Responsabilidade Civil, Locação e 

Condomínio, Contratos, Energia, Telefonia, 

Direito Bancário, Propriedade Intelectual. 

Além disso, está incluso nesta área o 

Direito do Consumidor nas relações entre 

fornecedor e consumidor.

Planejamento, elaboração e celebração 

de todos os tipos de contratos comerciais, 

bem como aconselhamento preventivo e 

atuação em processos envolvendo disputas 

contratuais; Assessoria completa em 

questões relacionadas ao Direito Bancário 

e Financeiro; Atuação na área contenciosa: 

busca e apreensão de bens, reintegração 

de posse.

Direito Civil: Direito Empresarial:
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Elaboração de planejamento tributário da empresa; Análise de perfil de faturamento e 

despesas para escolha de regime tributário; Reorganização societária e grupo econômico 

para aplicação de planejamento tributário; Compensações e dedutibilidade nos regimes 

especiais; Conciliação contábil; Legislação tributária; Elisão fiscal; Gestão de créditos 

tributários; Estruturação do setor de tributos da empresa;

Patrocínios e defesas de processos junto à 

Justiça do Trabalho; assessoria de rotinas 

e procedimentos para controle e prevenção 

de demandas trabalhistas; suporte legal e 

consultoria para o Departamento de pessoal 

das empresas.

Direito do Trabalho:

Direito Tributário:

A assessoria jurídica 
pode te auxiliar de 
forma prática e  
rápida.

“

“
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Consultoria & Assessoria

A Assessoria Jurídica tem por finalidade auxiliar o cliente na área legal. Ao 

invés de precisar despender quantias elevadas quando um problema se apresentar, 

este estará amplamente protegido nas áreas contratadas, sem custos honorários 

adicionais. 

Após cautelosa observação do número e magnitude dos contratantes, bem 

como as demandas jurídicas envolvidas, o escritório Castro & William Advogados 

oferecerá Assessoria Jurídica completa à pessoa jurídica. Citaremos alguns dos 

serviços que se encontrariam abarcados pela proposta que ora se oferece, podendo 

serem acrescentados outros tipos de assistências na proposta final dependendo 

das necessidades dos contratantes:

• Consulta verbal dentro e 

fora do horário de expediente;

• Parecer escrito;

• Acompanhamento a órgão 

administrativo ou judiciário;

• Exame de autos de processo 

perante órgão administrativo ou judiciário;

• Petição ou requerimento avulso, 

perante qualquer autoridade;

• Redigir correspondências que 

envolvam aspectos jurídicos relevantes;

• Elaboração ou assistência em 

contratos, estatutos e outros instrumentos;

• Intervenção perante a 

Administração Pública;

• Intervenção para a solução de litígio;

• Medidas cautelares em geral;

• Interpelações, protestos e 

notificações extrajudiciais;

• Pedido de homologações 

trabalhistas em geral;

• Dissídios, convenções e 

mediação em acordos trabalhistas;

• Ações de Cobrança;

• Execução de títulos de crédito;

• Acompanhamento em 

processos licitatórios;

• Recursos Administrativos em geral;

• Advocacia preventiva 

nas áreas contratadas
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Quais as vantagens de
uma boa assessoria jurídica
empresarial?

Uma assessoria jurídica é imprescindível para que uma empresa cresça de 

forma organizada e sem pendências com órgãos públicos, clientes e trabalhadores. 

Além disso, existem casos em que uma boa consultoria e assessoria podem evitar 

que as instituições saiam lesionadas ou com dívidas astronômicas por divergências 

judiciais. Investir nesta área acaba por trazer benefícios inimagináveis não apenas 

para a organização, mas para a economia empresarial. Quando a assessoria é 

terceirizada, as vantagens só aumentam. Confira algumas dessas vantagens:

Organização interna 
que evitará problemas 
judiciais futuros; 

Profissionais que sabem 
realmente como solucionar 
possíveis conflitos;

Praticidade e agilidade 
na resolução de 
problemas judiciários;

Corte de gastos com a 
contratação de profissionais 
de várias áreas diferentes.
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Como serão cobrados
os honorários?

O valor da proposta será fixado individualmente de acordo com as 

necessidades de cada cliente para a realização do trabalho na empresa.

A consultoria & assessoria 

se adapta as necessidades de 

cada cliente, para poder  

atender com excelência  

cada caso específico.

“
“
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Estrutura

Possuímos uma estrutura moderna, agradável e com espaços 

aconchegantes além da área de reunião. Nos localizamos em um 

escritório de  fácil acesso, no centro da cidade de Itajubá - MG para 

facilitar o atendimento aos nossos clientes. Um bom ambiente de 

trabalho  possibilita uma convivência harmônica entre os nossos 

profissionais e traz mais confiança a quem requisita nosso auxílio. 

Localização

O escritório Castro & William Advogados está na Rua Major Belo Lisboa, 

nº 29, 2º andar, sala 14, Centro, Itajubá-MG, CEP 37500-016. Estamos próximos 

ao fórum cível, criminal, juizado especial e procon. 
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Como entrar em  
contato?

Página no Facebook: Castro & William Advogados

Instagram: @cw.advogados

Email:  contato.advcw@gmail.com

Telefone: 3598432-4982  | 35 98456-0778 

Através desses meios de comunicação, você poderá nos enviar a 

sua mensagem, sugestão, crítica, reclamação ou elogio. Conheça um 

pouco mais sobre nosso trabalho nos fazendo uma visita!

https://www.facebook.com/souzaecastroadvocacia/?ref=bookmarks
https://www.instagram.com/cw.advogados/?hl=pt-br
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