
ADVOCACIA EMPRESARIAL

Ajudamos você a crescer o seu negócio!

Cuidamos dos detalhes para você focar em sua empresa



TIAGO NERI DE SOUZA, SÓCIO FUNDADOR

OAB/GO 48.610

Advogado, graduado em Direito pelo Centro Universitário de Anápolis (UniEvangélica),
Especialista em Direito e Processo do Trabalho pela Faculdade ATAME, Pós-graduando
em Processo Civil pela Universidade Federal de Goiás (ESA/UFG), Conselheiro Seccional
da OAB/GO (2022-2024), Secretário-geral da Comissão de Seleção e Inscrição da
OAB/GO (2022-2024), Superintendente de Marketing da CASAG em Anápolis/GO
(2019-2021), atuante nas áreas empresarial, trabalhista e previdenciária.



Sobre nós
Nosso escritório é devidamente registrado sob o nº 3.429 na Ordem
dos Advogados do Brasil Seccional Goiás (OAB/GO) e inscrito no
Cadastro Nacional de Pessoas Jurídicas (CNPJ) sob o nº
34.848.670/0001-84, em conformidade com as disposições do
Estatuto da Advocacia (Lei nº 8.906/1994) e do Código de Ética e
Disciplina da Ordem dos Advogados do Brasil.

Somos um escritório moderno e dinâmico, sediado nos municípios de
Anápolis e Goiânia, estado de Goiás. Todavia, não há limites em nossa
área de atuação podendo cumprir nossa missão em todo o território
nacional.

Preparados para atender você e sua empresa em diversas áreas do
direito. Contamos com profissionais de alta qualidade técnica,
especialistas em sua área de atuação e, membros do Conselho e
Comissões da OAB/GO.

Avenida Getulino Artiaga, 333
Setor Central, Anápolis/GO ‒ Fone (62)3943-7575

Avenida D, 419, 4º andar, Ed. Comercial Marista
Setor Marista, Goiânia/GO ‒ Fone (62) 3996-9287

Cuidar de sua empresa é nossa especialidade



Nossos Valores
Utilizamos atendimento humanizado e singular aos
clientes, uma vez que uma de suas missões é criar
vínculos fortes. Podendo ser online ou presencial,
queremos atender você no seu tempo e modo.

Atendimento humanizado

Nossa luta não se resume ao direito mas sim, na
busca incessante pela Justiça! E é por isso que temos
uma equipe altamente especializada para atender
você!

Profissionalismo e Ética

Aplicamos a tecnologia em favor de nossos clientes.
Nossos processos internos são todos digitais,
permitindo maior segurança, agilidade e comodidade.

Aplicar a tecnologia em seu favor

São crenças e atitudes importantes para nós



Somos comprometidos com o resultado porque
sabemos que a segurança jurídica é importante para
o setor produtivo. Cuidamos dos detalhes para você
focar em sua empresa.

Realizar o melhor trabalho

Nossa Missão
O propósito do nosso time, nossa razão de ser.

Entendemos que criar vínculos fortes são o pilar de
uma boa prestação de serviços, e, por isso, imergir na
cultura da empresa é importante para que possamos
viver o seu negócio.

Criar laços porque somos pessoas

Além da busca por boa relação interpessoal e
trabalho de excelência, nosso objetivo é descomplicar
o ambiente de negócios para alavancar o crescimento
da sua empresa. Para isso buscamos soluções
jurídicas eficientes.

Descomplicar para crescer



Nossa História
Breve histórico e acontecimentos importantes do NERI Advocacia.

O sonho de construção do Neri Advocacia
começou em meados de 2019 após o Dr. Tiago
Neri resolver criar um escritório com foco na
advocacia empresarial.
Maio/2019

O Neri Advocacia foi inaugurado no dia
16/09/2019, localizado em Anápolis na Avenida
Getulino Artiaga, em localização estratégia a 10
(dez) minutos da Justiça do Trabalho.
Setembro/2019

Após maior qualificação e, atendendo
demandas de nossos clientes, nosso
sonho saiu do papel e se iniciaram as
instalações e aplicabilidade do projeto.
Julho/2019

Atendendo a pedidos de nossos clientes,
em outubro de 2022 houve um grande
acontecimento na história do escritório,
quando iniciamos nossa expansão e
inauguramos nossa filial em Goiânia.
Outubro/2022



Conheça nosso Time 
Breve apresentação do time NERI Advocacia. 

Tiago Neri
Advogado Trabalhista, 

Empresarial e Previdenciário

Fernanda Storti
Advogada Cível e Imobiliarista

Fernanda Souto
Advogada Previdenciarista

Gabriela Mota
Advogada Tributarista e Cível

Hamon Cremonês
Advogado Empresarial e Cível

Lívia Dantas
Advogada em Família e Sucessões

Nilson Gomes
Advogado Trabalhista e Consumerista



Nosso Processo
Breve explicação quanto ao procedimento do escritório. 

Após atendimento personalizado e

humanizado, iniciamos a elaboração de

um dossiê com documentação do caso

para análise.

Atendimento e análise

Após a consulta, elaboramos o contrato

de prestação de serviços e colhemos

demais documentos necessários para a

solução jurídica dada ao caso.

Contratos e Documentação

Nossos advogados manterão contato

para as devidas atualizações e

prestação de contas ao longo do

processo. Nosso foco é o resultado!

Contato e Resultado

Pagamento

Elaboração da solução

Buscamos a melhor forma de

pagamento para o cliente, sempre

ajustando às necessidades do cliente e

capacidade de pagamento.

Nossos advogados irão iniciar a

elaboração da solução do caso,

deixando o cliente com foco apenas em

seu negócio.



Contato
Entre em contato conosco pelos seguintes canais:

Atendimento ao cliente
contato@neriadvocacia.com
(62) 3943-7575 ‒ Anápolis
(62) 3996-9287 ‒ Goiânia

Conecte-se conosco
Para maior comodidade podemos atender você e sua

empresa em Anápolis ou Goiânia. Entre em contato

conosco e agende uma visita.

Caso necessário atendemos também em sua empresa. @neriadvocacia

facebook.com/neriadvocacia

www.neriadvocacia.com

Avenida Getulino Artiaga, 333, Setor Central, 
Anápolis/GO

Avenida D, 419, 4º andar, Ed. Comercial Marista
Setor Marista, Goiânia/GO


