APRESENTAÇÃO
O Veloso, Vaz e Sá Advogados Associados, criado com a missão de implantar
um conceito dinâmico e eficiente de advocacia e ainda compromissado em
oferecer o melhor ao cliente, empenhou-se em agregar advogados com experiência profissional, perfil fundamental para uma adequada prestação de serviços advocatícios, sobretudo com responsabilidade, eficácia e ética.
Diante desses valores, o escritório Veloso, Vaz e Sá Advogados Associados
oferece aos seus clientes uma estrutura sólida na prestação de serviços advocatícios, destacando-se, sobretudo, pela relação de confiança, fundamentada
na transparência, agilidade e qualidade no acompanhamento do cliente, até a
integral satisfação dos seus interesses.
A nossa meta de trabalho é proporcionar serviços de consultoria, assessoria jurídica, acompanhamento de processos em toda a Bahia diretamente e demais Estados
do Norte e Nordeste através de uma sólida e eficiente rede de escritórios associados correspondentes, possibilitando aos clientes o planejamento antecipado do desenvolvimento de suas atividades, almejando a atuação intensiva, tanto no campo
preventivo das relações obrigacionais quanto no âmbito contencioso.
É nosso objetivo constante simplificar a interação com nossos clientes, através
do acesso rápido e eficaz às informações e, para tanto, vem continuamente
implementando recursos tecnológicos e procedimentos administrativos que otimizam esta comunicação.

ESTRUTURA E LOCALIZAÇÃO
O escritório Veloso, Vaz e Sá Advogados Associados tem sua sede instalada no
mais importante bairro comercial e empresarial da cidade de Salvador, dotado
de completa infraestrutura para atender aos seus clientes, contando com amplo
estacionamento rotativo e uma grande facilidade de acesso.
Outro grande diferencial oferecido aos nossos clientes está na nossa estrutura informatizada e moderna, contando com equipamentos de ultima geração,
incluindo scanners, computadores, servidores e laptops, além de sistema para
acompanhamento dos processos, tudo a fim de agilizar as informações com clareza e velocidade aos nossos clientes.
Nossa equipe é composta por advogados associados internos e externos, gestores administrativos, além de uma vasta rede de escritórios associados há mais
de 15 anos espalhados por todo o estado da Bahia, norte e nordeste do país,
além do Rio de Janeiro e Espírito Santo, todos devidamente qualificados para o
segmento de atuação do escritório.
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Endereço
Rua Espírito Santo, 106, Edf. Empresarial Maia, 2º. Andar - Pituba,		
CEP: 41830-120, Salvador, Bahia.
Tel.: (71) 3022.1406
E-mail: h.neto@velosovazesa.com.br
Whatsapp: +55 71 9178.4343
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ÁREAS DE ATUAÇÃO
Acompanhamento processual

Trabalhista:

· Acompanhamento de processos de qualquer natureza em todos os Estados
do Norte e Nordeste, além do Rio de Janeiro, Espírito Santo e São Paulo,
atendendo à escritórios de outras praças que economizam tempo, gastos e
estrutura. Nesta área de atuação, realizamos desde cópia dos processos, à realização de audiências, protocolo de petições, arregimentação de prepostos,
controle de prazos processuais, analise de risco com base no Judiciário local
e tudo o mais que se fizer necessário ao bom atendimento dos clientes.

· Acompanhamento, patrocínio e/ou propositura de Ações em todas as instâncias e comarcas dentro da área de atuação do escritório (Norte, Nordeste, Rio
de Janeiro e Espirito Santo)

Cível e Consumidor:

Recuperação Judicial e Falências:

· Acompanhamento, patrocínio e propositura de Ações em todas as instâncias
e comarcas dentro da área de atuação do escritório (Norte, Nordeste, Rio de
Janeiro e Espirito Santo);

· Consultoria, acompanhamento e ajuizamento de Recuperação Judicial e/ou Falências

· Assessoramento em negociações amigáveis;

· Elaboração de pareceres.

· Análise e elaboração de contratos.

· Consultoria

· Elaboração de pareceres.

Tributário:

· Consultoria

· Acompanhamento, patrocinio e propositura de ações em todas as instâncias
e esferas, assessoria consultiva e elaboração de pareceres.

· Assessoria preventiva e em contratação de pessoal.
· Elaboração de pareceres.
· Consultoria

· Assessoria na defesa dos créditos sob a Recuperação Judicial.
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QUADRO SOCIETÁRIO
Saulo Veloso
Graduado pela Faculdade de Direito da Universidade Católica de Salvador 1998 e inscrito na Ordem dos Advogados do Brasil, Secção Bahia sob o nº. 15.028. Dedica-se
exclusivamente ao exercício da Advocacia, atuando na
área de Propriedade Industrial, bancária, consumerista e trabalhista, sendo pós-graduado em Direito Empresarial pela Universidade Jorge Amado - Unijorge e
em Processo Civil pela Universidade Federal da Bahia.

Rodrigo Borges Vaz
Graduado pela Faculdade de Direito da Universidade Católica de Salvador em 1998 e inscrito na Ordem dos Advogados do Brasil, Secção Bahia sob o nº. 15.462. Atua nas áreas
cível (contratos), consumerista, trabalhista e bancária, sendo
pós-graduado em Direito Empresarial pela Universidade Jorge Amado - Unijorge
e em Direito do Trabalho pela Faculdade Bahiana de Direito/Jus Podivm.

Hernani Sá Neto
Graduado pela Faculdade de Direito da Universidade Católica de Salvador em 1998 e inscrito na Ordem dos Advogados do Brasil, Secção Bahia, sob nº. 15.502, sendo pós-graduado em Direito Empresarial pela Universidade Jorge
Amado - Unijorge. Dedica-se ao exercício da Advocacia atuando na área de
Recuperação Judicial de Empresas; é consultor jurídico de diversas empresas na
Bahia e possui vasta experiência em Direito Bancário e do Consumidor.
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PRINCIPAIS CLIENTES POR ÁREA DE ATUAÇÃO
Todos os estados do Norte e Nordeste,			
Rio de Janeiro e Espírito Santo
EDITORA 3 LTDA
TRÊS COMÉRCIO DE PUBLICAÇÕES LTDA.
GRUPO DE COMUNICAÇÃO TRÊS LTDA.
TRÊS EDITORIAL LTDA.
FTC – FACULDADE DE TECNOLOGIA E CIÊNCIAS
GRUPO DUDA MENDONÇA

Bahia
BANCORBRÁS ADMINISTRADORA DE CONSÓRCIOS S/A
HOSPITAL PORTUGUÊS
SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DA BAHIA
SISTEMA CRUZEIRO DE COMUNICAÇÃO
CONDOMINIO DO HOSPITAL DA BAHIA
JUAGRO COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA
GRUPO MEDDI
INDOPAN DELICATESSEN
ÓTICA DA GENTE
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(71) 3022.1406
h.neto@velosovazesa.com.br
www.velosovazesa.com.br

