
 

 

Prezados Clientes, Parceiros e Amigos, 
   
  A necessidade é o motor da evolução, a senhora do desenvolvimento e a rainha do progresso. À 
luz desta filosofia, diante do cenário atual do COVID-19; a HSLAW decidiu, de uma vez por todas, utilizar 
a tecnologia digital e prestar normalmente seus serviços jurídicos, em caráter remoto, com o que 
contribuirá para a segurança de todos; e, ainda, para a modernização de sua tradicional qualidade; 
assim como para a melhor organização do tempo, dos esforços e das conquistas dela e de seus clientes. 
 
  A HSLAW vê o quadro atual como oportunidade de implementação de sua nova cultura de 
prestação de serviços jurídicos online, para qual já vinha se preparando com pesados investimentos 
nesta infraestrutura. A HSLAW está pronta para o atendimento remoto, em todos os seus aspectos; 
pois, já tinha como meta a realização de atendimentos presenciais e/ou remotos, conforme solicitação 
específica de seus clientes, no sentido de melhor atendê-los, de acordo com a preferência ou 
necessidade de cada um. 
 

A Equipe multidisciplinar da HSLAW continuará com a mesma dedicação, entusiasmo, 
determinação e qualidade nacional e internacionalmente reconhecidos, na defesa dos direitos e 
interesses de seus clientes, para que tenham o necessário conforto espiritual a fim de focarem em suas 
metas e objetivos, enquanto deixam nas mãos da HSLAW os seus problemas e questões jurídicas.  
 

Nesta crise, a HSLAW não foi pega de surpresa e está preparada sob a liderança do Professor 
Livre-Docente de Direito Econômico da PUCSP, Dr. Ricardo Sayeg, Advogado com 30 anos de 
experiência, ganhador do Prêmio Jurista do Ano (2017) outorgado pela Ordem dos Economistas do 
Brasil, para socorrer seus clientes no tocante às questões de Direito Econômico e afins que estão a 
emergir, especialmente de carência de recursos, financiamentos e empréstimos, recuperação judicial 
e falência, crimes e fraudes, improbidade, licitações, contratos, obrigações, endividamento, 
inadimplência, execuções e cobranças, tributação, direitos trabalhistas, mediação e arbitragem etc. 
   
  Os Líderes da HSLAW estão pessoalmente disponíveis, através dos seguintes meios (+ 5511) e 
(@hslaw.com.br): 

• Ricardo Sayeg – 97496-8710 – ricardo@ 

• Marcio Sayeg - 99977-6961 – marcio.hsayeg@ 

• Beatriz Novaes – 98585-7580 – beatriz.novaes@ 

• Rodrigo Venturole – 98115-6278 – rodrigo.venturole@ 

• Rodrigo Sayeg - 98593-9768 – rodrigo.sayeg@ 

• Mariana Ortiz – 98202-8373 – mariana.ortiz@ 
 
  Fiquem seguros e zelem pela sua saúde e de seus familiares, que a HSLAW está trabalhando. 
Para contatar nosso Administrativo: 
 

• Vera Braga – 2133-7777 e 98589-0247 – vera.braga@ 
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