
Excelência EXCLUSIVA para VOCÊ



SOMOS
Um escritório organizado para atender às necessidades
dos nossos clientes, em específicas áreas do Direito,  de 
forma coordenada e integrada. Fundado em 2013, temos
como objetivo oferecer atendimento de excelência, pautado
na ética e comprometimento profissional, nos destacando no
mercado com resultados sólidos e notáveis. 

Com uma equipe jovem, dinâmica e especializada, com
atuação contenciosa e consultiva em duas vertentes: a primeira
direcionada para o Direito Corporativo, nas áreas do Direito Penal
Empresarial, Trabalhista e do Consumidor;  a segunda, para pessoas
físicas, com serviços personalizados nas áreas do Direito do Trabalho,
Previdenciário e do Consumidor.

Atualmente, possuímos três unidades no Estado do Maranhão, 
sendo a sede na Capital, São Luís, uma filial na segunda maior 
cidade do Estado, Imperatriz, e a terceira em Montes Altos.

De maneira permanente junto aos nossos clientes, considerados 
parceiros, visando sempre a fidelização. Entregamos soluções
especializadas e customizadas, por meio dos mecanismos
desenvolvidos pelo escritório, além de proporcionarmos as
novidades e modernidades do mundo jurídico através de palestras,
cursos, informativos periódicos e publicações nas redes sociais.

NOSSA EQUIPE

ONDE ESTAMOS

Pensamos nosso escritório como uma instituição, aonde buscamos sempre seu fortalecimento e inovação. Investimos na perspectiva de longo
prazo, sedimentando nossos relacionamentos  e nossa cultura. A plena realização do potencial de cada um de nossos profissionais, associado
a um ambiente que incentiva  permanentemente o desenvolvimento jurídico, é a nossa forma de assegurar ao mercado prestação de serviço
de excelente qualidade técnica.

Atuar no meio jurídico com
inovação, organização e

responsabilidade, por
meio de um planejamento
estratégico, apoiado por

uma equipe de profissionais
especializados, com objetivo
de atender as necessidades

dos nossos clientes.

NOSSA MISSÃO
Ser reconhecido na sociedade

e na comunidade jurídica
pela responsabilidade e
excelência nas soluções

legais dos serviços prestados,
em perfeita sintonia
com nossos clientes.

NOSSA VISÃO
Organização

Valorização das pessoas
Qualidade

Comprometimento
Atendimento Personalizado

Qualificação profissional

NOSSOS VALORES

Nosso atendimento é atento a cada cliente, o qual recebe 
todo o suporte indispensável, por meio dos sócios e 
departamento de atendimento ao cliente, tendo assim 
acesso rápido as informações pertinentes seja pela internet, 
telefone ou atendimento pessoal. O intuito é estabelecer 
um relacionamento sólido com nossos clientes.

NOSSOS DIFERENCIAIS

O ESCRITÓRIO

Atendimento Personalizado:
O César Thimotheo Advogados Associados busca sempre o
desafio de se antecipar e aprimorar mais em um mercado
extremamente competitivo. Entende-se que é necessário
proporcionar aos seus clientes e parceiros as novidades e
modernidades do mundo jurídico, através de palestras, cursos,
edições de informativos e redes sociais.

Antecipação:

Nos preocupamos em transmitir e estabelecer transparência e confiança nas relações com cada cliente, além de obter constantemente a
excelência na prestação de nossos serviços, valorizando e buscando agilidade na condução dos processos.

Relacionamento Sólido:



Prestamos assessoria e consultoria jurídica para empresas do ramo do varejo, 
incluído seus stakeholders (proprietários, sócios, associados, fornecedores, 
empregados, comunidade, outras empresas e públicos segmentados), atuando 
com destreza, aliando o conhecimento específico do direito penal aos demais 
ramos do direito, objetivando a prevenção, defesa e repreensão de atos 
considerados ilícitos empresariais.

Possuímos vasta experiência na condução de investigações corporativas internas
e, neste viés, atuamos em casos relevantes nas mais variadas situações, incluindo
operações e investigações realizadas pelas autoridades competentes.

Essa prática abrange uma ampla variedade de serviços, incluindo:

PARA SUA EMPRESA

Investigações corporativas internas;
Palestras e treinamento de equipes;
Aprimoramento de controles internos;
Adequação de mecanismos preventivos e repressivos voltados a realidade do cliente; 
Criação de canais de denúncia;
Acompanhamento de procedimentos de busca e apreensão;
Defesa criminal na fase policial e perante todas as instâncias judiciais;
Elaboração de pedidos de instauração de inquéritos policiais;
Atuação na assistência de acusação;
Ajuizamento de ações penais privadas;
Pareceres jurídicos em matéria criminal;
Treinamento de empregados acerca da conduta a ser adotada perante autoridades 
policiais e judiciais;
Redação, revisão e implementação de códigos de ética e de padrões éticos.



Direito do Trabalho

Atuamos na defesa dos interesses da pessoa jurídica com o propósito de evitar, eliminar
ou minimizar o contencioso trabalhista. Com larga experiência e atuação especializada,
dispomos de uma consultoria otimizada com foco em condutas preventivas, criação de
políticas internas, definição de estratégias de negociação coletiva e planejamentos para
mitigação de riscos, combinando as regras legais com as necessidades dos clientes.

Possuímos forte atuação no âmbito da Corte Regional, se destacando nas seguintes atividades:

Direito do Trabalho

PARA SUA EMPRESA

Contencioso trabalhista;
Acordos judiciais visando a economia processual;
Levantamento de créditos pendentes de resgate, provenientes de depósitos 
judiciais, disponíveis e relacionados a processos já arquivados;
Participação em negociações coletivas, como acordos e convenções; 
Orientação sobre termos de ajustamento de conduta junto ao Ministério Público; 
Acompanhamento de Inquérito Civil junto ao ministério Público;
Treinamento jurídico.



Atuamos tanto na prevenção, quanto na solução de litígios referentes ao direito do consumidor.
No campo litigioso, auxiliamos nossos clientes no ajuizamento de ações, na elaboração de defesas
e recursos e no acompanhamento processual perante o Procon, Delegacias do Consumidor,
Ministério Público, Juizados Especiais Cíveis e Justiça Comum.
Na preventiva, temos ampla experiência na estruturação de políticas internas, na elaboração e
revisão de contratos que envolvam relações de consumo, além de fornecer um contínuo amparo
à empresa para permitir que desenvolva sua atividade econômica de forma adequada e sem
percalços.

Dentre as atividades realizadas, destacamos as seguintes:

Direito do Consumidor

PARA SUA EMPRESA

Orientações, consultoria e pareceres para empresas (fornecedor);
Defesas em processos judiciais que envolvam relações de consumo;
Defesas administrativas perante órgãos fiscalizadores;
Elaboração e análise de contratos de bens e serviços;
Elaboração e análise de certificados e manuais de garantia;
Treinamentos contínuos aos prepostos, colaboradores que atendem
diretamente o consumidor;
Defesa em crimes que envolvam relações de consumo.



UNIDADES
São Luís - MA 

Imperatriz - MA 
Montes Altos - MA

Siga-nos:
@cesarthimotheoadvocacia
www.cesarthimotheo.com.br

Contatos:
contato@cesarthimotheo.com 

(98) 3266-1181 | (99) 3014-1181


