


Com 25 anos de tradição, o Leite, Tosto e 

Barros é um escritório full service, com 

reconhecida atuação no contencioso e 

consultoria empresarial.  

 

Tem como clientes grandes empresas 

públicas e privadas dos mais relevantes 

setores da economia.  

 

Um dos pioneiros na adoção do conceito de 

gestão empresarial, o escritório conta com 

mais de 300 colaboradores, entre advogados 

e estrutura de back office. 

O escritório 



Áreas de 

atuação 

Contencioso, Arbitragem e Consultivo em: 

 Operações Bancárias 

 Comercial e Contratos 

 Infraestrutura e Regulatório 

 Administrativo 

 Ambiental 

 Societário 

 Trabalhista e Previdenciário 

 Tributário 

 Reestruturação de Dívidas e Créditos 

 Consumidor 

 Civil 

 Concorrencial 

 Penal Empresarial 

 Fusões e Aquisições 

 Eleitoral e Político 

 Família e Sucessões 

 Imobiliário 



A equipe 

O Leite, Tosto e Barros conta com uma equipe 

experiente e altamente capacitada, formada por 

mais de 140 advogados. 

 

O escritório também possui uma estruturada área 

administrativa, que oferece completo apoio para 

as operações.  

 

No total, são mais de 300 colaboradores. 



A equipe 

SÓCIOS 

• Ricardo Tosto • Zanon de Paula Barros  

• Alexandre Paranhos • Carlos Fabbri D’Avila • Charles  Gruenberg  

• Cibele Toldo • Cristina Alckmin • Daniel Albolea Junior  

 • Eduardo Nobre • Fernando Araneo • Flavio Maldonado • Jorge Nemr  

• Luciana A. Fonseca • Mariana Nogueira • Mauricio Leite  

• Patricia Rios • Paulo Guilherme de Mendonça Lopes  

• Ricardo Yamamoto • Rodrigo Quadrante • Soraia Saleh  

• Thais Oliveira • Tiago Lobão Cosenza • Tiago Mackey 

 



Abrangência 

 

O Leite, Tosto e Barros possui escritórios em: 

 

 São Paulo (sede) 

 

 Rio de Janeiro 

 

 Brasília 

 

Conta também com parcerias estratégicas nos 

principais centros econômicos do Brasil e no 

exterior. 

 



Premiações 

 

Reconhecimentos internacionais mais recentes: 

 

ILO Client Choice 

O melhor escritório brasileiro na opinião dos clientes – 2013 

 

Advogados: 

Melhor advogado brasileiro na área de Direito Público 2013 (Eduardo Nobre) 

Melhor advogado brasileiro na área de Direito Bancário 2014 (Charles Gruenberg) 

Melhor advogado brasileiro na área de Direito Bancário 2015 (Flávio Maldonado) 

Melhor advogada brasileira na área de Contencioso 2015 (Patrícia Rios) 

Melhor advogado brasileiro na área de Comércio Internacional 2015 (Jorge Nemr) 

 



Premiações 

 

Reconhecimentos internacionais mais recentes: 

 

Finance Monthly Law Awards 

O escritório contencioso do ano (2011) 

 

LACCA Approved 

Eduardo Nobre - Administrative Law (2017 e 2016) 

Maurício Leite - Anti-corruption & Compliance (2017 e 2016) 

Patrícia Rios – Litigation (2017 e 2016) 

Paulo Guilherme Lopes – Litigation (2017 e 2016) 



Publicações 

O trabalho e os profissionais do Leite, Tosto e Barros são reconhecidos pelas principais 

publicações nacionais e internacionais do mercado. 

Onze anos consecutivos em 

destaque na Análise 500 

 

Edição 2016 

 

 O escritório está entre os 

10 mais admirados do 

Brasil, pelo 11º ano 

consecutivo. 

 

Sócios reconhecidos com 

referência por dez anos 

consecutivos pelo 

Who’s Who Legal 

 

Edição Brazil 2016 

 

 Ricardo Tosto: Litigation 

 

 Jorge Nemr: Business 

Crime Defence  



” 

“ 

Publicações 

Dez anos no ranking do 

Chambers Latin America 

 

Edição 2017 

 Destaque na área de Litigation 

Advogado reconhecido: Paulo 

Guilherme Lopes 

O Leite, Tosto e Barros é um 

escritório bem conhecido e 

combativo que tem como foco 

o contencioso  

e luta arduamente no 

transcorrer dos litígios. 

 

 

Chambers Global 

 

Edição 2015 

 Destaque pela atuação em Litigation e 

Labour 

 Advogados reconhecidos: Zanon Barros 

e Paulo Guilherme Lopes 

 

 

(Depoimento de cliente-  

editorial 2017) 



Publicações 

(editorial 2016) 

Dez anos recomendado pelo 

Latin Lawyer 250   

 

“ O Contencioso é a ‘menina dos olhos’ do 

Leite, Tosto e Barros e a fonte da maior 

parte de sua receita. Uma grande equipe 

de 15 sócios e 100 associados se dedica 

integral ou parcialmente a essa área, o 

que demonstra a importância da prática 

para o escritório... 

 

  

 

... O que importa mais é a satisfação dos 

clientes e, com a quantidade 

impressionante destes que descrevem o 

escritório como o ‘preferido’ nos bons e 

maus momentos... 

” 
“ 

” 



” 

“ 

Publicações 

CInco anos no guia The Legal 500 

 

Edição 2016 

Destaque nas áreas de: 

 Bankruptcy and restructuring 

 Corporate and M&A 

 Dispute Resolution 

 Energy and natural resources: 

electricity 

 Labor 

 Projects and infrastructure 

 Public 

 Tax 

 

A equipe competente, 

experiente e dedicada do 

Leite, Tosto e Barros 

Advogados supera as 

expectativas. 

(depoimento de cliente) 



Responsabilidade 

Social 

A responsabilidade social também 

está presente em nossa filosofia e 

missão quando falamos em 

comprometimento com a sociedade e 

seus indivíduos. 

 



www.tostoadv.com 


