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 Nossa equipe mantem atualmente mais de 25 

profissionais, extremamente qualificados, e plenamente 

interessados na satisfação dos clientes.

 Somos uma empresa de soluções jurídicas, hà 43 anos 

no mercado, que já levou satisfação para milhares de pessoas 

e empresas nos mais diversos interesses jurídicos.

 Nossa matriz, na cidade de Limoeiro, recebe premiação 

de melhor escritório de Advocacia ha vários anos 

consecut ivos ,  contamos também com uma Sede 

Especializada em Atendimento Corporativo, situada em 

Recife.

 Temos a satisfação de compartilhar nossa atuação com 

o ilustre Dr. José Barbosa de Souza - um dos fundadores do 

escritório. Além de Auditor fiscal aposentado, do estado de 
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NOSSOS

   LÍDERES

REUNIR-SE É UM COMEÇO
PERMANECER JUNTOS É UM PROGRESSO
E TRABALHAR JUNTOS É UM SUCESSO.

,,
Napoleon Hill
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DR. JOAQUIM NETO BARBOSA

Advogado há 24 anos, experiente e reconhecido

pela habilidade de encaminhar o cliente para a

solução que melhor atenda seu interesse.

DR. JOSÉ BARBOSA DE SOUZA

DR. DIEGO SANTOS

Fundador do escritório, é um advogado sensível

aos interesses do cliente, admirado pela excelência

e no poder de convencimento.

Advogado comprometido com a excelência técnica,

admirado por traçar estratégias mais eficazes para

a solução ou prevenção de problemas.

Pós-graduado Lato Sensu pela Escola de Magistratura de PE.;

Pós Graduado em Direito Processual e Ciências Criminais;

Pós Graduado em Direito de Processo Previdenciário;

Autor de Livros de Direito Previdenciário e coautor

de livros sobre Direito Empresarial e Trabalhista.

Especializado em Direito Penal e Tributário;

Professor de Língua Portuguesa;

Auditor Fiscal aposentado do Estado de PE;

Autor de vários Livros, incluindo o Dicionário de

Pernambuquês.

Bacharel em Direito pela Universidade Católica

de Pernambuco (Unicap);

Epecialista em Direito Tributário.

Graduando em Filosofia pela (UFPE);

Coautor dos Livros - Dicas para o Empreendedor e

Dicas Trabalhistas para o Empregador.
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DRª. EDINICE ALBUQUERQUE

Bacharela em Direito

Possui Experiência consistente na liderança de equipes

e execução de projetos, tendo participado de diversos

cursos da área

Profissional destacada pelo interesse em trazer

ao cliente uma experiência diferenciada na 

solução de conflitos.

DRª. RAFAELLA BYONE

Graduada pela Universidade Católica de Pernambuco

Pós graduanda em Direito Notarial e Registral (LFG)

Possui formação no Instituto Brasileiro de Inteligência - IBI

Advogada com atuações em contencioso cível, 

compliance, planejamento patrimonial e 

imobiliário.

DRª. HELENA WANDERLEY

Bacharela em Direito

Pós Graduada em Direito Público pela PUC Minas.

Advogada com atuação especializada em Direito 

Previdenciário, Trabalhista e Tributário, com ampla 
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DR. BRUNO MOTTA

Bacharel em Direito

Pós-graduando em direito administrativo

pela UFPE

Advogado focado na estratégia processual, 

projetando possíveis cenários, para permitir ao 

cliente a melhor  tomada de decisão.

DR. FAGNER BARACHO

Bacharel em Direito pela UNIFACOL - PE;

Atuante na área contratual e primorosamente 

engajado em soluções jurídicas céleres e 

rentáveis.

DR. MARCUS GOMES

Bacharel em Direito pela UPE - Arcoverde - PE

Advogado atuante no ramo do Direito do Trabalho 

empresarial, exercendo, principalmente,  o programa de 
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ATENDIMENTO

HUMANIZADO

 Acreditamos que é possível proporcionar um 

ambiente com menos estresse para o cliente, 

desenvolvendo confiança na equipe e no andamento das 

atividades.

 Nossa história de sucesso é um reflexo do cuidado 

especializado  e do atendimento humanizado,  que 

integra tanto a atenção com as questões fisiológicas 

quanto o relacionamento com a equipe e com as 

questões emocionais.
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NOSSOS LÍDERES

ABRANGÊNCIA

CÍVEL

FISCAL

CRIMINAL

BANCÁRIA

TRIBUTÁRIA

TRABALHISTA

EMPRESARIAL

PREVIDENCIÁRIA

jornada, estivemos presentes em

 Ao longo de nossa

casos emblemáticos e de relevância,

diversas áreas do direito,  o que fortaleceu nossa

atuação, tornando-a robusta e estratégica.

esforçando-nos ao máximo para superar

 

os desafios trazidos por nossos clientes, nas

 Também proporcionou uma maior integração e 

uma colaboração efetiva entre as diferentes áreas, 
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VISÃO DE

   CRESCIMENTO

 O crescimento é natural ao desenvolvimento de qualquer 

ideia, sobretudo quando se verifica que, quanto mais se expande, 

mais se consegue ajudar. É com foco nesse propósito que 

alinhamos nossas pretensões: distribuir nacionalmente a nossa 

qualidade e o nosso valor às inúmeras pessoas e empresas que 

necessitam dos benefícios de uma advocacia de alto impacto.

 Novos tempos sopram para a humanidade. O momento é de 

uma revolução colaborativa, onde todos têm que exercer sua paixão 

com excelência para ajudar fortemente na construção de uma 

humanidade justa e próspera.

 Nosso valor, neste cenário, é de fundamental importância. 

Uma advocacia de alta qualidade, com direcionamento da solução 
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PUBLICAÇÕES

DICAS PARA O EMPREENDEDOR

Dr. Diego Santos  e Dr. Joaquim Neto Barbosa

BENEFÍCIOS DO INSS POR INCAPACIDADE

Dr. Joaquim Neto Barbosa

PREVIDENCIÁRIO FÁCIL

Dr. Joaquim Neto Barbosa

DICIONÁRIO DE PERNAMBUQUÊS

Dr. José Barbosa de Souza

REGISTRO D’ALMA

Dr. José Barbosa de Souza

ROSÁRIO DE PROSAS

Dr. José Barbosa de Souza

RIMAS DO MEU VIVER

Dr. José Barbosa de Souza
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ALINHAR, FORTALECER,
SERVIR E COLABORAR.

,,
Bill George, professor em Havard.

www.joaquimnetobarbosa.com.br


