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Em março de 1999, iniciaram-se as atividades do escritório 
Jacó Coelho Advogados fundado pelo sócio Jacó Carlos Silva 
Coelho, que atua, desde então, com espírito empreendedor e 
acreditando num projeto de excelência na prestação de serviços 
de advocacia.

O projeto inicial era servir aos clientes, grandes empresas 
do eixo Rio-São Paulo, que nos concederam um voto de confiança, 
nos levando a sermos conhecidos no mercado segurador em todo 
Brasil. Esses grandes clientes se tornaram importantes parceiros e, 
claro, participantes da história deste escritório por sua confiança 
e respeito.

Atendendo às exigências de mercado, além do Direito 
Securitário, passamos a atuar no Direito Civil, Empresarial e 
Administrativo, com foco na parceria com empresas goianas, 
nacionais e multinacionais que possuem atividade no Centro-
Oeste e no Norte do nosso país.

Atualmente, a Jacó Coelho Advogados possui 20 sócios 
e mais de 150 colaboradores, que atuam em diversas áreas do 
Direito na sede, localizada em Goiânia-GO, cuja área construída 
chega a 2000 m², e nas filiais estabelecidas em São Paulo-SP, 
Brasília-DF, Cuiabá-MT, Campo Grande-MS e Palmas-TO com 
abrangência em todo território nacional.

Com equipe altamente capacitada, adotamos estratégias 
de trabalho voltadas para atuação junto ao Poder Judiciário e 
outros órgãos para defesa das políticas de cada cliente, com foco 
na redução do passivo judicial e no recebimento de créditos nas 
diversas formas de soluções de conflitos judiciais e extrajudiciais.

Assim, completamos mais de 17 anos de atuação 
com políticas de sustentabilidade do negócio, baseadas no 
compromisso de atender com excelência e inovação, de modo 
a satisfazer as necessidades jurídicas de nossos clientes, através 
de uma prestação de serviços qualificada e especializada, 
estruturada na valorização do capital humano.

Todo esse crescimento não poderia ser sólido se não 
trouxéssemos conosco o senso de justiça e de reconhecimento 
daqueles que nos auxiliaram com seu trabalho. É por isso 
que a Jacó Coelho Advogados investe em benefícios aos seus 
colaboradores internos.

Nos orgulhamos em dizer que estamos sempre pensando 
no próximo passo, graças à dedicação e ao trabalho de 
uma sociedade sólida e pronta para crescer com clientes, 
colaboradores e parceiros.

HISTÓRIA



MAIS DE 18 ANOS 
DE EXPERIÊNCIA, 
ALIADOS À ÉTICA

+ determinação

+ profissionalismo

+ gestão em processos

+ seriedade

+ comprometimento 
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DECLARAÇÃO 
ESTRATÉGICA

Atender com excelência 
e inovação, satisfazendo 
as necessidades jurídicas 
empresariais, transmitindo 
valores éticos e utilizando 
recursos humanos e 
tecnológicos, com foco na 
sustentabilidade do negócio.

Ser referência na prestação de 
serviços jurídicos empresariais 
no território nacional, visando 
a satisfação dos clientes, por 
meio da excelência e inovação, 
estruturados na valorização do 
capital humano.

Ética: sigilo profissional, 
transparência, lealdade, 
integridade e honestidade.

Valorização do capital 
humano: trabalho em 
equipe, ambiente de trabalho 
harmonioso, visão sistêmica, 
comunicação eficaz e 
reconhecimento do talento.

Excelência: satisfação do 
cliente, melhoria contínua 
e busca de resultados dos 
clientes.

Responsabilidade: 
comprometimento com as 
atividades assumidas.

MISSÃO VISÃO VALORES



TRADIÇÃO EM SERVIÇOS JURÍDICOS 
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EXCELÊNCIA
NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS

Melhor 
Performance 
Itaú Unibanco 

na modalidade 
Acordos 

1º Ciclo 2016

Melhor 
Performance 
Itaú Unibanco 

na modalidade 
Defesa

 1º Ciclo 2016

91% de 
eficiência na 
avaliação da 
Seguradora 

Líder
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Sempre pronto para expandir, com sede em Goiânia (GO) e filiais 
em São Paulo (SP), Brasília (DF), Cuiabá (MT), Campo Grande (MS) 
e Palmas (TO), o escritório Jacó Coelho Advogados  possui espaços 
exclusivos para atender, com conforto e comodidade, cada um de 
seus clientes.

Nossa estrutura também é base para garantir amplo e total 
controle das atividades desenvolvidas, inclusive atividades 
de capacitação da equipe, prazos, audiências, andamentos 
processuais e emissão de documentos.

ESTRUTURA DIFERENCIAIS

SISTEMA JURÍDICO

GESTÃO DE PROCESSOS 

SEGURO DE RESPONSABILIDADE CIVIL

NÚCLEOS DE TRABALHO

PROFISSIONAIS ESPECIALIZADOS 

RELATÓRIOS PERSONALIZADOS

CONTROLE RIGOROSO DE QUALIDADE

BACKUPS INTELIGENTES

ACOMPANHAMENTO DE METAS
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ATENDIMENTO PERSONALIZADO

• ALTO NÍVEL DE QUALIDADE

• COMPETÊNCIA

• COMPROMETIMENTO 

• EXCELÊNCIA

• HONESTIDADE

• INOVAÇÃO

• PROFISSIONALISMO

• TRANSPARÊNCIA

Nossa proposta é atender e satisfazer as necessidades 
jurídicas de todos os clientes com compromisso e com a 
prestação de serviços qualificados e especializados, sempre 

transmitindo valores éticos e utilizando a tecnologia como 
aliada. Com tudo isso, agregamos à cultura da equipe 
características como:
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EQUIPE COMPROMETIDA

Gerentes
+150

Colaboradores
Internos

22
Supervisores

56
Advogados

260
Rede de

 

Credenciados

7



1514

INVESTIMENTO EM PESSOAS

PLANO DE CARGOS
E SALÁRIOS

QUALIFICAÇÃO 
PROFISSIONAL

FEEDBACK 
TRIMESTRAL

APERFEIÇOAMENTO 
CONTÍNUO

CURSOS E
BENEFÍCIOS

GINÁSTICA
LABORAL

EVENTOS DE 
INTEGRAÇÃO

ESTRUTURA ADEQUADA
PARA GARANTIR BEM-ESTAR
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UNIVERSIDADE 
CORPORATIVA

Através da Universidade Corporativa, a Jacó Coelho 
Advogados visa oferecer cursos técnicos 
específicos, cursos de extensão e cursos de 
pós-graduação para seus colaboradores 
e sócios, custeando-os de acordo com as 
políticas e estratégias da empresa, que visam 
o desenvolvimento profissional, qualificação 

técnica, agilidade no desempenho das rotinas de 
trabalho e redução dos custos de treinamentos 
convencionais.

Como resultado dessa política de investimento, 
em 2016, formamos a I Turma in company - MBA 
Gestão Jurídica em Seguros e Resseguros.
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ÁREAS DE ATUAÇÃO

Administrativa Mediação

Tribunais SuperioresArbitragem Previdenciário

Tributário

VarejistaSecuritária

Bancária Propriedade intelectual

Cível

TelecomunicaçõesEmpresarial

Trabalhista

Oferecemos serviços que atendam às necessidades jurídicas em múltiplas áreas.
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SUSTENTABILIDADE
Em nosso dia a dia de trabalho também nos 
preocupamos em como cuidar do Meio Ambiente 
e  da sustentabilidade do planeta. 

Pensando assim, desenvolvemos alguns 
cuidados que fazem a diferença para um planeta 
melhor pra todos:

Significativa redução na lavagem da calçada

Extinção de copos descartáveis 

Utilização de papel rascunho 

Implantação de arquivo 95% digital 

Aquisição de brindes de entidade sem fins lucrativos 
que trabalha para desenvolver o potencial das 
pessoas e suas comunidades.



BAIXE UM LEITOR DE QR CODE
NO SEU SMARTPHONE OU TABLET.

/jacocoelhojacocoelho.com.br @jacocoelhoadv


