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SOBRE

Quem somos

A.C. Lombadi Advogados Associados, fundado 
em 1994, atua nas áreas do Direito: Empresarial, 
Contencioso e Arbitral, Trabalhista e Administrativo, 
sempre em busca de soluções jurídicas eficazes com 
objetivo de suprir as necessidades de seus clientes.

A.C Lombardi Advogados Associados desde a sua 
origem se preocupa em manter e aprimorar sua 
prestação de serviços com adoção dos mais elevados 
padrões éticos, para proporcionar aos seus clientes 
uma firme parceria com foco nos resultados e 
oportunidades.

Os principais ramos de atividades de seus clientes 
são: Segurança Privada, Seguros, Construção Civil, 
Cosméticos, Terceirização de Serviços, Indústria, entre 
outros.

Valores Corporativos

A.C. Lombardi Advogados Associados destaca seu 
compromisso de prestar serviços de excelência, com 
ética e responsabilidade e considera sua equipe de 
profissionais um de seus maiores patrimônios, para 
melhor atenderem seus Clientes  
em suas necessidades jurídicas.

A.C. Lombardi tem como princípio básico estabelecer 
um forte elo junto aos seus Clientes, com respeito a 
peculiaridade de cada um.
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PROFISSIONAIS

Antonio Carlos Lombardi

Admitido aos quadros da OAB/SP em 1990,  
sob nº 105.356.

E-mail: lombardi@aclombardi.com.br

Liliam Del Santo

Admitida aos quadros da OAB/SP em 2004,  
sob nº 221.768.

E-mail: liliam@aclombardi.com.br

Nelson Lombardi Junior

Admitido aos quadros da OAB/SP em 2001,  
sob nº 186.680.

E-mail: nelson@aclombardi.com.br

mailto:lombardi@aclombardi.com.br
mailto:liliam@aclombardi.com.br
mailto:nelson@aclombardi.com.br
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ÁREAS DE ATUAÇÃO

Empresarial

A.C. Lombardi Advogados têm atuado nos mais 
diferentes setores da economia e seu trabalho na área 
empresarial envolvem assuntos relacionados à:

•	 Segurança Privada
•	 Seguros e Resseguros
•	 Bancários e Operações Financeiros
•	 Fusões e Aquisições

A.C. Lombardi tem atuado, também, em assessoria 
societária, no que se refere à análise estrutural do 
quadro societário da empresa, para elaboração de 
programas de reorganização societária, planejamento 
sucessório, criação de mecanismos para evitar 
conflitos que possam colocar em risco interesses 
sociais da pessoa jurídica com os dos sócios.

Comercial

A.C. Lombardi Advogados tem forte atuação na 
área de assessoria comercial, o que envolve desde 
a emissão de pareceres relacionados à atividade da 
empresa, ressaltando eventuais impactos que possam 
ser causados pelo exercício de sua atividade, no que 
tange a defesa do consumidor e também a aspectos 
envolvendo a legislação civil, como a elaboração e 
análise de contratos comerciais a serem firmados com 
fornecedores, clientes e parceiros nas relações diárias 
da empresa.

O escritório também atua junto aos fornecedores ou 
tomadores de serviços de seus clientes para dirimir 
eventuais dúvidas relacionadas ao aspecto negocial 
dos contratos firmados entre as empresas, bem 
como no estabelecimento de garantias para o correto 
cumprimento do que foi contratado, inclusive na 
elaboração e acompanhamento de eventuais acordos 
quando do descumprimento dos contratos firmados.
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ÁREAS DE ATUAÇÃO

Contenciosa e Arbitragem

A.C. Lombardi Advogados atua fortemente na pratica 
de solução de controvérsias representa seus clientes 
perante órgãos do Poder Judiciários, bem como em 
formas alternativas de solução de disputa, tais como 
arbitragem e mediação, envolvendo:

•	 representação em juízo dos mais diversos tipos de 
litígios, entre os quais aqueles relativos a disputas 
societárias, Direito do Trabalho, Direito de Família 
e Sucessões, Direito Concorrencial, seguros, 
relações de consumo, responsabilidade civil, 
descumprimentos de contratos, defesa comercial, 
recuperação de empresas e falência;

•	 representação judicial e/ou extrajudicial para 
cobrança diversas, oriundas de títulos e/ou 
contratos;

•	 representação judicial e/ou extrajudicial para 
recuperação de valores pagos a título de indenização 
em decorrência de sinistros;

•	 representação em ações de recuperação de crédito.

Trabalhista

A.C. Lombardi Advogados oferece amplos serviços 
jurídicos a seus clientes em questões trabalhistas, 
cujas atividades incluem:

•	 auditoria Legal trabalhista
•	 elaboração e revisão de políticas internas da 

empresa
•	 elaboração e revisão de contratos de trabalho
•	 assessoria trabalhista geral para sociedades 

nacionais em todos os aspectos da legislação 
trabalhista brasileira.
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ÁREAS DE ATUAÇÃO

Administrativa

A.C Lombardi Advogados atua na representação da 
sociedade perante órgãos específicos da Administração 
Pública federal, Estadual ou Municipal, bem como em 
suas autarquias e agências, entre os quais destacamos:

•	 Ministério da Justiça;
•	 Comissão Consultiva para Assuntos de Segurança 

Privada;
•	 Coordenação Geral Central de Segurança Privada;
•	 Delegacia de Controle de Segurança Privada;
•	 Comissão de Vistoria;
•	 Ministério da Fazenda;
•	 Banco Central do Brasil;
•	 Secretarias Estaduais de Fazenda;
•	 Secretarias Municipais de Fazenda.

No que se refere às licitações públicas, a assessoria a 
ser prestada envolve desde a análise e impugnação 
de editais e seus respectivos contratos, como também 
acompanhamento dos certames, desde a preparação 

da proposta e conferência dos documentos 
necessários à habilitação, envolvendo a solicitação 
das certidões exigidas, como também análise dos 
documentos dos concorrentes, no ato público da 
abertura dos envelopes de documentação, e os das 
propostas comerciais, como a elaboração de recursos 
administrativos e judiciais, compreendendo todo o 
procedimento licitatório.

Em relação às empresas de segurança privada, 
a assessoria abrange todos os procedimentos 
necessários para a abertura de empresa especializada 
na atividade de Segurança Privada, em qualquer de 
suas modalidades, e todos os seus subitens, desde 
a Autorização de Funcionamento a ser conferida 
pelo órgão competente até a manutenção de 
informações e procedimentos periódicos necessários 
ao funcionamento dessas empresas, inclusive a 
segurança orgânica, incluindo-se, quando for o caso, 
as medidas judiciais necessárias para a proteção 
da incolumidade física do vigilante e também do 
patrimônio da empresa, no caso de apreensão de 
armas, entre outros.



Tel./Fax: (11) 3104-1857 / (11) 3104-3265 
Largo Sete de Setembro, 34 - 2º andar 

Liberdade - São Paulo - SP

www.aclombardi.com.br

http://www.aclombardi.com.br
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