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O Bueno Malves Advogados é formado por uma 
equipe de advogados(as) especializados(as),
experientes e qualificados(as), vocacionados(as) 
para a prestação de serviços jurídicos de qualidade.
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Somos um escritório dinâmico, cuja principal 

marca é a atuação moderna, compromissada com 

a é�ca e soluções jurídicas responsáveis, adaptadas 

aos anseios e as necessidades dos nossos clientes. 

A Bueno Malves Advogados, está bem localizado, encontrando-se 

apenas 39 quilômetros de distância de Campinas e 60 quilômetros 

de São Paulo, atendendo todas as cidades “circunvizinhas” dessa Região 

(Várzea Paulista,Campo Limpo Paulista, Louveira, Itupeva, Ita�ba, Vinhedo, 

Cajamar, Franco da Rocha, Caieiras, Francisco Morato).

sobre
nós



Realização de Audiências - Conciliação e Instrução;

Extração de Cópias de Processos - Parcial e Integral;

Acompanhamentos de Processos (Judiciais e Administra�vos) - Diário, 
Semanal, Quinzenal ou Mensal;

Distribuições e Protocolos Diversos;

Pe�cionamento Eletrônico (Iniciais e Intermediárias), através de 
Cer�ficado Digital; 

Cálculo, emissão de guias e recolhimento de custas processuais;

Levantamento de alvarás, guias, entre outros;

Despachos com Juízes;

Obtenção de Informações e Documentos Junto a órgãos administra�vos 
(cartórios, procon, detran, prefeitura, inss, fóruns trabalhistas, cível e 
federal);

Auten�cação de documentos;

Solicitação de expedição de cer�dões judiciais e extrajudiciais.

nossos serviços

Atuamos tanto na esfera consul�va e extrajudicial, como também no contencioso, especializados nas 

áreas trabalhista e previdenciária e ainda civel, consumerista e família e sucessões. 



Relação custo-bene�cio altamente favorável;

O�mização de tempo de seus colaboradores e clientes;

Redução da distância entre o escritório e a comarca de trâmite;

Economia com despesas de viagens e contratação de mão-de-obra;

Familiaridade com o judiciário das comarcas em sua área de atuação;

Eficiência operacional;

Emissão de NF, RPA e emissão de boletos.

por que investir?
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Nosso escritório possui sede própria, situada a Rua 
XV de Novembro, 1884 - Centro – Jundiaí/SP -  

CEP 13201-305.

Contamos com uma equipe especializada e 
equipamentos de úl�ma geração para melhor 

atendermos nossos clientes.

/buenomalves /buenomalvesadv271286/buenomalves@buenomalvesadv
(11) 3446-6958   |   (11) 2449-4979
(11) 97564-1925 (11) 99140-5610|

Projeto realizado pela agência                            - (16) 99304-9959         /busqueabuse
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