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Advocacia
Guarulhense
“Uma Gigante
que cresce”

A

tualmente temos aproximadamente 6.000 inscritos na Ordem
dos Advogados de São Paulo – Subseção Guarulhos, o que nos
coloca entre uma das maiores subseções do Estado.
Aliado a este número, temos um município que vem superando ano a ano sua arrecadação, possuindo um dos maiores Parques
Industriais do país, e que, apesar de toda a crise que assola o país, vem se
mantendo bravamente, e, em alguns setores, até crescendo.
Para atender a toda esta demanda, a Advocacia de Guarulhos, vem quebrando paradigmas, inovando na sua Administração, mostrando a todos
que não há necessidade de buscar Advogados fora do município, pois aqui
temos excelentes escritórios, capazes de atender as mais variadas demandas, quaisquer que sejam as áreas do direito, prontos a atender, desde empresas de pequeno porte às multinacionais.
O mercado e as relações interpessoais, entre as pessoas físicas e jurídicas, tornaram-se mais céleres e complexas, exigindo dos Advogados respostas na mesma proporção.
Os empresários de Guarulhos e região, já se deram conta de que contar
com o apoio jurídico de um escritório de advocacia é essencial, e em especial quando estes profissionais conhecem as peculiaridades da empresa,
bem como a realidade do município em que os negócios são desenvolvidos.

Um dos nossos papéis é construir uma
Advocacia forte e unida, representada por
Sociedades de Advogados bem estruturadas,
que atendam com excelência os empresários de
Guarulhos e Região, pois só assim poderemos
alcançar a tão almejada JUSTIÇA.
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Através de parcerias com Associações Empresariais, a OAB Guarulhos, tem levado ao conhecimento dos
empresários da cidade o que há de melhor e mais moderno no Direito, com
realização de diversos eventos e palestras, onde são abordados os temas que
mais afligem e assolam o dia a dia das
empresas.
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