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NOSSA HISTÓRIA
 Há 50 anos, nascia o sonho de criar na cidade de Limoeiro um novo jeito de 
advogar, alinhando a excelência técnica com o atendimento humanizado. E foi assim 
que o escritório Joaquim Neto Barbosa Advogados Associados chegou ao mercado, 
através de atos de coragem de Dr. José Barbosa de Souza, atuando na alavancagem 
jurídica de pessoas e empresas.

 As duas primeiras décadas foram o período de fortalecer esse sonho através da 
consolidação do escritório no Limoeiro. Mas foi a partir da terceira década, com a 
entrada de Dr. Joaquim Neto Barbosa, que a visão empreendedora foi sendo aguçada, 
uma vez em que nesse período o escritório expandiu-se para as diferentes áreas de 
atuação dentro do direito.

 Na quarta década a sede foi para um imóvel maior e melhor localizado, com 
uma visibilidade bem mais potente. Foram abertas também unidades em Carpina, 
Gravatá e Surubim. Na quinta década, chegamos à capital Recife, aumentando 
significativamente o número de nossos colaboradores.

 Hoje, somos 38 profissionais extremamente qualificados e plenamente
focados na satisfação de nossos clientes.
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 Agora, 50 anos depois, iniciamos a 

expansão para o mercado digital, através

da venda de produtos jurídicos online.

 Mais uma vez, dando um passo em direção 

à inovação, com o intuito de

auxiliar cada vez mais clientes, agora

sem nos ater apenas a Pernambuco.
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MISSÃO, VISÃO
E VALORES

Oferecer uma assessoria jurídica de qualidade para todos os nossos clientes, 
em especial, aos empreendedores, de modo a superar os desafios trazidos 
até nós com excelência técnica e atendimento humanizado;

Para que consiga superar seus obstáculos, a população brasileira necessita 
de uma assessoria jurídica de qualidade, em especial, os empreendedores 
que ajudam a movimentar a economia;

Visão empreendedora, mente aberta e atendimento humanizado.

MMISSÃO

VVISÃO

VVALORES

VISÃO EMPREENDEDORA06
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Equipe JNB

VISÃO EMPREENDEDORA

Mente aberta, sonho grande
e visão empreendedora.



NOSSOS LÍDERES

 Fundador do escritório, Dr. José é um advogado 
conhecido por sua sensibilidade aos interesses dos clientes, 
admirado por sua excelência profissional e seu poder de 
persuasão.

Dr. José Barbosa de Souza

Especialista em Direito Penal e Tributário;
Professor de Língua Portuguesa;
Atuou como auditor fiscal no estado de   Pernambuco;
Autor de títulos como “Benefícios do INSS Por 
Incapacidade” e “Dicas Para o  Empreendedor.

Bacharel em Direito pela Universidade Católica de 
Pernambuco;
Especialista em Direito Tributário;
Graduando em Filosofia pela (UFPE);
Coautor dos Livros “Dicas para o Empreendedor” e “Dicas   
Trabalhistas para o Empregador”.

 Comprometido com a excelência técnica, Dr. Diego é 
admirado por traçar estratégias mais eficazes para a 
solução ou prevenção de problemas.

Dr. Diego Santos

 Atuando no mercado há mais de 20 anos, Dr. Joaquim 
é reconhecido não apenas por sua vasta experiência em 
diferentes áreas do direito, mas também pela habilidade de 
encaminhar os clientes para a solução que melhor atenda 
seus interesses.

Dr. Joaquim Neto Barbosa

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.
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NOSSA EQUIPE

AYMÊ LACERDA

Universidade Federal 
da Paraíba (UFPB)

OAB/PE 47.425

EDINICE
ALBUQUERQUE

- Bacharela em Direito;
- Experiência consistente 
na liderança de equipes e 
execução de projetos, 
tendo participado de 
diversos cursos e eventos 
da área.

JOÃO VICTOR
ARAGÃO

- Universidade Federal 
da Paraíba (UFPB)

OAB/PE 55.191

MATEUS DONATO

- Universidade Federal 
da Paraíba (UFPB)
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LUCAS LOPES VITÓRIA MIRANDA

- Universidade de 
Pernambuco (UPE)

OAB/PE 47.654

- Universidade Federal 
da Paraíba (UFPB)

OAB/PE 56.049

VINÍCIUS OLIVEIRA

- Universidade de 
Pernambuco (UPE)

OAB/PE 55.858

WALKÍRIA GOMES

- Centro Universitário 
Estácio do Recife

OAB/PE 47.399

11

NOSSA EQUIPE



ÁREAS DE
ATUAÇÃO

CÍVEL

FISCAL

CRIMINAL

BANCÁRIA

EMPRESARIAL

TRABALHISTA

TRIBUTÁRIA

PREVIDENCIÁRIA
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Atendimento
humanizado
O  sucesso de nosso escritório é um produto da 
escelência técnica alinhada ao atendimento 
humanizado. Nosso objetivo é proporcionar aos 
c l i e n t e s  u m a  e x p e r i ê n c i a  t r a n q u i l a , 
transmitindo a confiança já existente no 
relacionamento desenvolvido com nossa equipe.
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Uma história de

e inovação
CONFIANÇA

 Ao longo de nossos 50 anos, nos 
fizemos presentes nas mais diversas áreas. 
O padrão de qualidade estabelecido em 
nosso escritório desde o princípio, foi 
sempre fazer o que fosse necessário para 
superar os desafios trazidos por nossos 
clientes, e foi isso que nos moveu até aqui.

 fortalecemos nossa atuação e 
proporcionamos uma maior integração de 
nossa  empresa ,  fazendo  com que 
e n t e n d ê s s e m o s  a  i m p o r t â n c i a  d e 
contemplar diferentes áreas do direito.
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1973 a 2012

Equipe JNB / 2022
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NB connect

 O JNB Connect consiste em um contrato 
onde nossas soluções são compactadas e 
oferecidas aos nossos parceiros mais especiais. A 
ideia é inovar para proteger os empresários, 
através de nossos valiosos serviços, e levar a 
tranquilidade e segurança necessárias para que 
possam exercer suas atividades da melhor 
forma possível.

 É uma espécie de serviço legal pré-pago 
ou seguro jurídico. Através de um contrato 
mensal, com valores previamente acordados, as 
empresas ou empresários podem adquirir um 
exclusivo tipo de atendimento, dentre os mais 
variados serviços legais, a preço fixo, sem 
surpresas. O empresário terá à sua disposição o 
melhor escritório de advocacia da região, 
podendo prevenir um problema ou resolvê-lo da 
maneira que melhor atenda seus interesses. 

 O  s e r v i ç o  p o d e  s e r  o f e r e c i d o 
individualmente, para a família, para sua 
empresa, ou mesmo para uma situação especial. 
Nos Estados Unidos, por exemplo, mais de 85 
milhões de corporações já se beneficiaram com 
esse formato de negócio, porque as pessoas já 
entenderam que ,  com o  aumento  das 
complicações legais no cotidiano, ter um serviço 
jurídico confiável à disposição é tão importante 
quanto ter um seguro médico.

 A sede de Recife foi idealizada para 
proporcionar ao nosso Cliente Connect um 
espaço de alto padrão de qualidade, com 
conforto e tecnologia, servindo também de palco 
para reuniões estratégicas. A sede especializada 
em atendimento corporativo situa-se no RioMar 
Trade Center – considerado o mais moderno 
núcleo empresarial da capital pernambucana.
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A sede especializada em
atendimento corporativo
situa-se no RioMar Trade
Center – considerado o
mais moderno núcleo
empresarial da capital
pernambucana.



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: 
expandir nacionalmente a nossa área de atuação, transmitindo nossos 
valores a 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.
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BENEFÍCIOS DO INSS POR INCAPACIDADE
Dr. Joaquim Neto Barbosa

DICAS PARA O EMPREENDEDOR
Dr. Diego Santos e Dr. Joaquim Neto Barbosa

PREVIDENCIÁRIO FÁCIL
Dr. Joaquim Neto Barbosa

DICIONÁRIO DE PERNAMBUQUÊS
Dr. José Barbosa de Souza

REGISTROS D’ALMA
Dr. José Barbosa de Souza

ROSÁRIO DE PROSAS
Dr. José Barbosa de Souza

RIMAS DO MEU VIVER
Dr. José Barbosa de Souza

PUBLICAÇÕES
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81 99173-9045

www.joaquimnetobarbosa.com.br


