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Rafael Allfl/lleS Fred~ricoe lea11rf1·0 II , , e1mques 

JOVENS 
PROEMINENTES 
À FRENTE 
INOVAÇÃO NO DIREITO SIMBOUZA 
A RENOVAÇÃO DO SEGMENTO E A 
CERTEZA DE QUE MINAS SEMPRE SE 
REINVENTA E CONTINUA A CONTAR 
COM BONS PROFISSIONAIS 

O Andrade, Antunes e Henriques Advocacia e Consultoria conso-
lidou-se no mercado por meio da relação de confiança entre clienre 
e advogado. Fundado em 2009 pelos sócios Gabriel Guimarães de 
Andrade, Leandro Henriques Gonçalves e Rafael Antunes Frederico. 
o MH conta, hoje, com 15 colaboradores e previsão de aberwr~ de 
nova filial em Brasília, já no início de 2014. Atualmente, o escntono 
conta com demanda frequente para atendimento nos tribunais supe-
riores e na primeira instância da capital federal e entorno. A empresa 
facilita a ponte aérea dos advogados e garante conforto ao clienre, 
pois o escritório que o atende tem ampla estrutura de atendimenro 
no Planalto Central. 

Pelo caráter complementar dos currículos do quadro de advoga-
d~s, 0 escritório oferece atendimento completo às necessidades do 
cliente, nas variadas áreas do direito. Contudo, é a atuação no direiro 
empresarial que o singulariza. Além dos serviços de consultoria, en· 
e • d - d , . 1 s na iatlzan o a prevençao de conflitos e o esclarecimento de uvJC a ' 
constituição e gestão da empresa, o escritório também atua no traba· 
lho contencioso de administração e solução das demandas recebidas. 

De acordo com Leandro Henriques a atividade ele consulrona 
empresari~ é um dos grandes potenciai~ da entidade. "Ofer~cen~~~ 
ª. e~aboraçao de pareceres e respostas às consul tas, elaboraçao e 
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VJsao de contratos e realização de duediligence. Já quando remo.~ 
demanda de um processo, da solução de um coníli to, realizamos 



acompanhamento de todas as demandas que envol-
vam o empresário, nas searas cível, comercial, traba-
lhista e de relações de consumo, viabilizando, inclu-
sive, a recuperação de créditos por meio de todas as 
medidas judiciais cabíveis. Realizamos também a recu-
peração de crédito de forma não contenciosa, com o 
auxílio da cobrança extrajudicial/amigável", preconiza. 

Além disso, o escritório se destaca por sua atuação 
junto às diversas instâncias e tribunais da Justiça cio 
Trabalho, realizando o acompanhamento personaliza. 
do de audiências, sustentações orais e execuções tra• 
balhistas. Antenados à realidade social e às constantes 
alterações de paradigmas da gestão empresarial, os 
advogados também atuam de forma preventiva e ccm-
sultiva na gestão dos recursos humanos e das relações 
de trabalho nas empresas. Sempre se adequando às 
demandas de seus clientes, disponibilizam uma equi-
pe multidisciplinar e com vasta experiência nas áreas 
que se propõe a atuar. 

A meta do esc1itório é sempre proporcionar ao 
cliente todas as orientações cabíveis em cada deman-
da, de urna forma objetiva e transparente. '½.dotamos 
sempre uma postura proativa na condução dos pro• 
cessos, determinando mais velocidade na tramitação 
das ações, bem como valorizando a advocacia pre-
ventiva. Aqui, destaca-se o Plano de Continuidade de 
Negócios, o qual garante aos clientes mais segurança 
e confiança, por meio de retornos constantes e múl-
tiplos controles dos prazos", ressalta Rafael Antunes. 

O escritório Andrade, Antunes e Henriques Advo-
cacia e Consultoria desponta como uma renovação 
no segmento, oferecendo aos seus clientes inovaçf.:( 
de gestão, além de solidez técnica e estrutural par, 
atendimento de suas demandas. 

MISSAO 
Garantir um atendimento jurídico que possi• 

bilite diminuir os custos empresariais. com uma 
atuação pre\'entiva. eficiente e transparente, pau-
tada pela ética e pela proteção dos interesses de 
nossos clientes. 

VALORES 
O escritório tem como \'alor maior a condu-

ta de seus profissionais. Para isso, se orienta por 
princípios básicos e essenciais a uma prestação 
de ser\'iço abrangente e responsável. corno a éti· 
ca profissional. a ,·alorização do ser humano. o 
respeito i1s di\'ergências e. sobretudo. a primazia 
da técnica. 

VISAO 
Ser referência no meio jurídico por nossa 

incessante luta pelos interesses dos clientes. 
sempre contribuindo para o desenrnlrimento e 
amadurecimento da sociedade. 

R((/ael Antunes Frederico 

i~tm,c((~ Henriques Gonçah·es 
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