Termo de Uso
Sobre o Escritório
Reconhecido pelo apurado senso de negócios e pela excelência dos serviços jurídicos
prestados, o Velloza Advogados, fundado em 1993, está consolidado como um dos principais
escritórios do Brasil. Além do segmento empresarial, prestamos assessoria jurídica às pessoas
físicas de empresários e executivos.
Nossa sede está localizada na Avenida Paulista, 901, 17º andar – Bela Vista, São Paulo/SP –
CEP 01311-100 e caso você tenha alguma dúvida relacionada a este Termo de Uso, entre em
contato conosco pelos seguintes canais: você pode entrar em contato conosco pelo telefone
(11) 3145-0055 ou pelo e-mail: mail@velloza.com.br.
Aplicação deste Termo
Este Termo de Uso aplica-se aos visitantes do website Velloza Advogados. Ao acessar ou
utilizar este website, você automaticamente concorda com este Termo de Uso e com o Aviso
de Privacidade publicados no website. Caso você não concorde com qualquer de tais termos
legais, por favor não acesse, nem utilize o website. As informações sobre os dados coletados
durante a navegação no website de Velloza Advogados podem ser acessadas em nosso Aviso
de Privacidade.
Caráter não comercial do conteúdo do website
Todo material publicado no website de Velloza Advogados é publicado somente para fins de
informação institucional e de divulgação de conteúdo jurídico, não constituindo material
publicitário com fins de captação de cliente. Os conteúdos publicados no site são de uso
pessoal e não comercial. Todos os artigos publicados são protegidos por direitos autorais e
não podem sem distribuídos sem a expressa autorização do Velloza Advogados.
O material contido neste website pode não é apresentado como orientação jurídica ou
qualquer outra forma de assessoria para um caso específico. Nenhum cliente ou outro
visitante deverá agir ou abster-se de agir com base em qualquer assunto contido no website
de Velloza Advogados, sem procurar orientação jurídica ou outra orientação profissional
apropriada com relação aos fatos e circunstâncias específicas em questão.

Links de terceiros
Este Termo de Uso refere-se apenas ao website de Velloza Advogados. O Escritório não é
responsável pelas práticas de privacidade ou pelo conteúdo de terceiros. Qualquer link deste
site que redirecione para qualquer desses sites de terceiros, eles terão seus próprios termos
de uso e avisos de privacidade, de modo que você precisará verificar esses documentos antes
de enviar quaisquer dados pessoais a esses sites de terceiros.
Atualização deste Termo de Uso
Velloza Advogados poderá modificar este Termo de Uso de tempos em tempos. Você deverá
consultar este Termo de Uso e outros termos legais aqui contidos sempre que acessar ou
utilizar este website.

Atualizado pela última vez em 16 de dezembro de 2020.
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