qUEM SOMOS
A sociedade BOCAYUVA ADVOGADOS,
inscrita na Ordem dos Advogados do
Brasil sob o nº 2493/15, é um escritório de
advocacia de tradição e vanguarda,
sediado no centro da Capital Federal. A
tradição vem dos laços afetivos com a
história do Brasil. Os sócios fundadores do
Escritório são descendentes diretos de
Quintino Bocayuva, estudante de direito,
jornalista e forte atuante no processo de
Proclamação da República, ao lado de
Marechal Deodoro da Fonseca.

Com o objetivo de continuar a
história da família, no início de 2015
foi fundado o Escritório BOCAYUVA
ADVOGADOS. Seus fundadores se
mantêm fiéis aos princípios de
Quintino Bocayuva –ao Advogado
cabe sempre a tarefa de defender a
liberdade, a vida, a honra e o nome
de seus clientes, além da busca
constante da justiça, da dignidade e
da cidadania.

ATUAÇÃO
Atuamos em diversas áreas do direito integradamente para atender as
demandas dos nossos clientes com excelência
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Por entendermos que devemos retribuir à sociedade parte dos benefícios que
colhemos, lideramos e apoiamos iniciativas para impactar positivamente as
pessoas. E para isso, propomos atendimento e consultoria jurídica, que
tenham como foco o envolvimento das instituições e da sociedade.

A partir do entendimento das principais barreiras, dentro e fora
dos órgãos públicos, desenvolvemos políticas públicas, apoiamos
projetos sociais e participamos de grupos de pesquisas científicas,
com intuito de aprimorar as melhores técnicas para construção
do desenvolvimento nacional.

Um escritório profissionalizado a
olhar um tema sobre várias lentes
e criar uma solução completa.
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nOSSOS VALORES
Trabalhar pela manutenção do
sentimento de justiça junto à
sociedade;
Devolver à sociedade parte dos
benefícios que colhemos;
Utilizar
todos
os
recursos
jurídicos na busca pela melhor
solução para concretização do
direito;
Inovação com a utilização das
melhores ferramentas jurídicas e
interdisciplinares;
Atuar de forma ética, justa,
honesta e transparente junto aos
clientes e a própria sociedade

pOR
QUE
BOCAYUVA
ADVOGADOS?
UNIÃO E PROFISSIONALISMO
Somos um escritório constituído por profissionais
capacitados nas mais diversas áreas do direito, e
estamos sempre prontos para atender qualquer
demanda. A união e a interação da nossa equipe
proporcionam debates inclinados a resultados
individualizados e de excelência nos mínimos
detalhes. É essa a nossa forma de prestar serviços
jurídicos de excelência. E é assim que criamos laços
de confiança com nossos clientes e nos tornamos
referência na advocacia brasileira.

UM ESCRITÓRIO INTERATIVO COM SEUS CLIENTES E
COM A JUSTIÇA.
Nosso espaço físico, moderno e acolhedor. Nossa localização
é estratégica. Estamos próximos de todos os tribunais
sediados no Distrito Federal, em especial os tribunais
superiores, Justiça do Trabalho, Justiça Federal, Justiça
comum e o Supremo Tribunal Federal. Estamos sempre
inquietos na busca das mais recentes tecnologias da
advocacia, para que seja cada vez mais célere nossa
comunicação eletrônica com os tribunais e com os nossos
clientes.

UM ESCRITÓRIO SEM BARREIRAS

O ambiente
nos negócios é de mudanças
constantes com desafios jurídicos mais complexos
do ponto de vista regulatório.
Ao longo da nossa história nos esforçamos para
superar os diversos desafios trazidos por nossos
clientes, o que marca o nosso jeito de atuar.
Continuamos investimos no trabalho em equipe e
no desenvolvimento dos colaboradores e assim
nos preparamos para atender as novas demandas.

Cada colaborador contribui com o escritório de modo
geral, além da sua área de atuação, o que permite uma
atuação integrada e efetiva entre as diferentes áreas.
Também temos nos dedicado em expandir nosso
atendimento aos clientes expandindo as áreas, frentes
de atuação e investindo em novos talentos.
Orientados por uma cultura de colaboratividade e foco no
cliente, fornecemos entregas completas baseadas em
todas as nossas áreas de atuação.
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