
A responsabilidade social também está presente 

em nossa fi losofi a e missão quando falamos em 

comprometimento com a sociedade e seus indivíduos.

Prestamos consultoria pro bono e contribuímos

para projetos sociais de algumas instituições.

Responsabilidade
Social

SÃO PAULO • RIO DE JANEIRO • BRASÍLIA

www.tostoadv.com

Leite, Tosto e Barros Ofi cial

Leite, Tosto e Barros Advogados
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Fundado em 1991, o Leite, Tosto e Barros é um escritório 
abrangente, com reconhecida atuação no contencioso e 
consultoria empresarial.

Tem como clientes 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 offi ce.

A atuação do escritório e de seus profi ssionais é reconhecida 
por renomados guias nacionais e internacionais.

Sobre o Leite,
Tosto e Barros

Os litígios estão no DNA do Leite, Tosto e Barros, que é 
destacado pelo trabalho desenvolvido em contencioso e 
arbitragem. Mas o escritório também presta consultoria 
jurídica com excelência a renomados clientes.

Conheça nossas principais áreas de atuação:

  Administrativo

  Ambiental

  Bancário e Mercado de Capitais

  Civil

  Comercial e Contratos

  Compliance

  Concorrencial

  Consumidor

  Eleitoral e Político

  Energia

  Família e Sucessões

  Foreign Desks: China Desk

  Fusões e Aquisições

  Imobiliário

  Infraestrutura e Regulatório

  Penal Empresarial

  Reestruturação de Dívidas e Créditos

    • Recuperação Extrajudicial e Falência

  Saúde e Previdência Complementar

  Societário

  Trabalhista e Previdenciário

  Tributário

Áreas de
atuação

PRÊMIOS

Importantes prêmios internacionais já foram concedidos ao Leite, Tosto e Barros, 
atestando a qualidade de seus advogados e do serviço prestado aos clientes.

Reconhecimento

PUBLICAÇÕES

O trabalho do escritório e de seus profi ssionais é reconhecido pelas principais 
publicações nacionais e internacionais do mercado.
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https://www.facebook.com/Leite-Tosto-e-Barros-Oficial-276046609180359/
https://www.linkedin.com/company/117098/
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