
20 anos



Tradição, competência, profissionalismo, é�ca, dedicação e estratégia jurídica 
compõem os diferenciais que sustentam nossa reputação como um dos principais 
escritórios do Estado de Goiás desde 1998. 



Dirigido sob um modelo de gestão jurídica e administra�va focada em performance e 
resultados, o escritório ampara cada um de seus procedimentos sob workflow e 
norma�zação de procedimentos com obje�vo de garan�r o mais alto padrão de 
qualidade.



Nosso Código de É�ca e Postura rege todos os aspectos que envolvem nossa relação 
com clientes e parceiros, inter-relação entre advogados, comunicação interna, além 
do comportamento e postura profissional de nossos colaboradores.



Marisvaldo Cortez Amado

Victor Gustavo L.  Cortez Amado

Advogado. OAB-GO  9.425. 
Mestre em Direito. Especialista em Direito Público. Vice-
presidente da Academia Goiana de Direito (Relações Sociais). Ex-
reitor e Professor universitário da PUC-GO. Conselheiro Federal 
da OAB. Ex-diretor geral da ESA-GO. Presidente da Comissão 
Nacional de Ensino Jurídico do Conselho Federal da OAB nos 
triênios 2010-2013 e 2016-2018.

Advogado. OAB.GO 26.400.
Graduado pela PUC-GO. Pós-Graduado em Direito Civil e 
Processo Civil. Pós-Graduando em Direito Despor�vo. 
Gestor  admin ist ra�vo do  escr i tór io  Cortez  Amado 
Advogados e Presidente de Comissão OAB de Goiás.



Normatização de procedimentos

Adquirimos ao longo de nossa história procedimentos e normas jurídicas e 
administra�vas que possibilitam resultados exponenciais, legalmente embasados 
em boas prá�cas e cases de sucesso, que sustentam nosso compromisso com os 
obje�vos de nossos clientes. 



Contamos com Seguro de Responsabilidade Civil visando proteger os interesses de 
nossos clientes e parceiros mediante eventualidades, assegurando-os de nosso 
integral comprome�mento e competência.



O escritório possui know-how com uma completa gama de soluções jurídicas para 
sua empresa nas áreas empresarial, comercial, contratual, trabalhista, licitações e 
societária, dentre outras, além da correta orientação e suporte necessário para 
relacionamento com órgãos públicos e privados.



www.cortezamadoadvogados.com.br

Desde 1998
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