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O Escritório Márcio Cunha Sociedade de Advogados atua há 15 anos na área jurídica e conta
com equipe de Advogados, Estagiários e Parceiros desenvolvendo trabalho eficaz com atuação
em todo território Brasileiro, tendo constituído sua sede na cidade de Franca/SP, contando
ainda com escritório profissional na cidade de Pedregulho/SP.

Missão
Nossa missão é exercer a melhor advocacia buscando a solução dos questionamentos e
interesses dos clientes, priorizando sempre a excelência nas soluções legais e na qualidade da
prestação dos serviços realizados. Prezamos pelo bom andamento processual, exercendo e
esgotando todas as Instâncias, realizando inclusive sustentação oral nos Tribunais judiciais
bem como administrativos.

Visão
Acreditamos no aperfeiçoamento da sociedade pelo Direito e na Advocacia compromissada
com a ética, responsabilidade, excelência das soluções legais, satisfação dos nossos clientes e
realização pessoal dos nossos integrantes. No mais, buscamos a ampliação da equipe, número
de escritórios e parceiros para que o cliente tenha a maior cadeia de opções no atendimento
integrado da Assessoria Jurídica, com prioridade na prevenção de litígios.

Eficiência e Pessoalidade

Acreditamos que o sucesso das questões legais está intimamente ligado ao grau de
conhecimento de nossos advogados à natureza dos negócios, filosofia e cultura de nossos
clientes, bem como ao profundo conhecimento jurídico específico de cada um de nossos
profissionais, razão pelo qual a equipe Márcio Cunha é composta de profissionais qualificados
em áreas estratégicas, incentivados ao constante aperfeiçoamento profissional e
aprimoramento contínuo com especialização e atualização tecnólogica.

Valores
Atender o cliente em todas as áreas do Direito, no alcance de seus objetivos, bem como na
melhor solução do litígio, atuando de forma ética, com criatividade, segurança, clareza,
objetividade e eficiência. Atuando sempre com espírito de equipe, pois, juntos, cada um de nós
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vale mais, exercendo a profissão com entusiasmo, dedicação, comprometimento, alegria e
prazer.
“Com talento ganhamos partidas, com trabalho em equipe e inteligência ganhamos
campeonatos” Michael Jordan
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