Agregando maior valor e menor custo ao seu negócio
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O ESCRITÓRIO
Fundado em 2007, o escritório Sombini e Spina
Advogados Associados possui sua sede na
cidade de Jundiaí/SP, atendendo demandas da
região. Atuando em diversas áreas do Direito,
de

maneira

coordenada

e

integrada,

o

escritório foi ganhando reconhecimento por
seu atendimento individualizado, transparente
e próximo ao cliente.
Diante das constantes alterações e inovações
legislativas, a assessoria de um advogado,
devidamente qualificado e atualizado, se faz
cada vez mais necessária. E é justamente para
prestar esse tipo de serviço que estamos aqui,
buscando

relações

cooperativas

de

longo

prazo, que agreguem maior valor e menor
custo para nossos clientes e parceiros.
A prestação de nossos serviços jurídicos
sempre

se

dará

de

forma

moldada

aos

interesses de nossos clientes, garantindo uma
atuação personalizada e inovadora.
O escritório também se mantém atento às
alterações e inovações, tanto da área jurídica,
como

SOMBINI E
SPINA
OFERECENDO RELAÇÕES
QUE AGREGUEM MAIOR
VALOR E MENOR CUSTO

também

de

diversas

outras

áreas

relacionadas, para que sempre formemos uma
equipe atualizada e multidisciplinar.
Por

fim,

nossos

profissionais

estão

em

constante atualização e desenvolvimento, a fim
de que seja sempre oferecido um suporte
jurídico de excelência a nossos clientes e
parceiros.
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MISSÃO
Defender

e

VALORES

satisfazer

os

RESULTADO

Ética;

Reconhecimento por clientes,

interesses de nossos clientes,

Transparência;

colaboradores,

de maneira ágil, moderna e

Excelência;

mercado, por uma prestação

atualizada, agregando maior

Coletivismo;

de serviços especializada e

valor aos seus negócios.

Proatividade;

individualizada.

parceiros

e

Proximidade;
Parceria.

NOSSA EQUIPE:

Valtencir P. Sombini

Antonio Gabriel Spina

Rodolfo Canna

Vitor Falcão Sombini

Sócio Fundador
OAB/SP n. 123.416

Sócio Fundador
OAB/SP n. 173.853

Advogado Associado
OAB/SP n. 355.236

Advogado Associado
OAB/SP n. 419.373

SOMBINI E SPINA

Escritório moderno e multidisciplinar,
preparado para lhe atender da maneira
que você e sua empresa merecem.
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