


HÁ 31 ANOS UNINDO CONHECIMENTO JURÍDICO 

COM AS MAIS MODERNAS PRÁTICAS DE GESTÃO, 

COMPLIANCE E CONHECIMENTO DE MERCADO.

DNA

EMPRESARIAL



CONHECIMENTO EM NEGÓCIOS E 

ATENÇÃO ÀS MUDANÇAS 

ECONÔMICAS, POLÍTICAS E SOCIAIS, 

SÃO NOSSOS DIFERENCIAIS, 

IMPRESCINDÍVEIS PARA 

ALCANÇARMOS RESULTADOS DE 

SUCESSO.

DNA DE

RESULTADO

ALTO ÍNDICE DE 

SATISFAÇÃO 

E FIDELIDADE

PRÊMIOS
NACIONAIS E 

INTERNACIONAIS



DNA DE

VERSATILIDADE

100 ADVOGADOS

DENTRE MAIS DE 200

COLABORADORES 

ATUAÇÃO EM 

100% DO BRASIL 

E EXTERIOR

NOSSA AMPLITUDE DE ATUAÇÃO CONTA COM A FORÇA DE 

ESPECIALISTAS EM CADA ÁREA JURÍDICA, SEJA EM LITÍGIOS 

COMPLEXOS OU CONSULTORIA PARA DECISÕES ESTRATÉGICAS.

Clique aqui e conheça nossa equipe

http://www.tostoadv.com/tp-integrante/


Áreas de atuação

Consumidor

Energia
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Bancário e 
Financeiro

Família e 
Sucessões
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Administrativo 

Trabalhista e 
Previdenciário

Reestruturação de 
Dívidas e Créditos
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Corporativas
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Gestão do 
Conhecimento

Processos 
Inteligentes 

Tecnologia 
de Ponta 

+ + = ✔ Eficiência
✔Resultados
✔Agilidade  

BUSINESS INTELLIGENCE

Gestão eficiente de processos



MAIS DE 90 IMPORTANTES RECONHECIMENTOS 
NOS ÚLTIMOS 12 MESES:



Os clientes destacam o conhecimento jurídico da equipe, 

comprometimento e acompanhamento cuidadoso dos casos. 

As fontes acrescentam: “Eles são muito proativos e respondem 

aos nossos questionamentos de forma quase imediata.”

Editorial Chambers Latin America 2021

ALTO ÍNDICE DE SATISFAÇÃO E FIDELIZAÇÃO DE NOSSOS CLIENTES.  

O que mais importa é a satisfação dos clientes e há uma 

quantidade impressionante destes que descrevem o escritório 

como o “preferido” nos bons e maus momentos.

Editorial Latin Lawyer 2021

A equipe competente, experiente e dedicada do Leite, 

Tosto e Barros Advogados supera as expectativas. 

Depoimento de cliente entrevistado pela publicação Legal 

500 2021

Na qualidade de amigo e cliente, quero parabenizar toda equipe 

que faz deste escritório o que é. Merecem essa premiação pela 

atenção e profissionalismo no desempenho de suas funções. Eu, que 

acompanho desde o início, posso confirmar seu crescimento. 

Parabéns a todos.

Feedback de cliente – ref. reconhecimento do LTB na Análise 500

Parabenizo a todos pelo sucesso neste quarto de século e almejo que 

tantos outros anos ocorram, ostentando sempre o mesmo prestígio, 

respeito, admiração e competência com que este escritório tem se 

destacado no cenário jurídico nacional e internacional.

Feedback de cliente – ref. aniversário do escritório

CITAÇÕES EM GUIAS RENOMADOS DA ÁREA JURÍDICA :  O QUE DIZEM NOSSOS CLIENTES E PARCEIROS:



Nossos especialistas são membros de organizações protagonistas 

no ambiente de negócios e na comunidade jurídica 

Também são importantes fontes de veículos 

de grande reputação jornalística. Entre eles:  



CLIQUE NOS ÍCONES DAS NOSSAS REDES 
SOCIAIS E ACESSE NOSSOS CONTEÚDOS

https://pt.linkedin.com/company/leite-tosto-e-barros-advogados
https://www.facebook.com/LeiteTostoBarros/
https://www.instagram.com/leitetostoebarros/?hl=pt-br


RESPONSABILIDADE

SOCIAL
Nesses 31 anos de história, nós, 

do Leite, Tosto e Barros 

Advogados, nos preocupamos 

não apenas com clientes e 

colaboradores, mas com a 

sociedade como um todo. 

Por isso, somos parceiros de 

organizações assistenciais que 

fazem trabalhos excepcionais e 

que merecem toda nossa 

atenção e cooperação! 

Casazul
A organização atua por meio do Projeto Bonecar, que confecciona 
bonecos de pano usados como instrumentos terapêuticos, levando 
esperança e carinho a crianças e adolescentes enquanto passam por 
tratamentos médicos.

Lar Betânia
ONG sem fins lucrativos que acolhe crianças e adolescentes, vítimas de 
abandono, trabalho infantil, abuso e maus tratos.

Caça fome
Instituto criado com o objetivo de combater a fome, doando cestas 
básicas para famílias e comunidades carentes.

Lar novo Pentecostes
A ONG sem fins lucrativos é uma casa de repouso para idosas e 
disponibiliza enfermeira, nutricionista e cozinheira, além de contar com 
trabalhos voluntários como exercícios físicos, artesanato, entre outros.



REPRESENTATIVIDADE
EQUIDADE

Aqui no Leite, Tosto e Barros, o respeito e a empatia 

pelas diferenças fazem parte dos valores da cultura 

organizacional, desenvolvida ao longo da nossa 

história.

Entendemos que os temas inclusão, 

representatividade e equidade são essenciais em 

nossas vidas e ultrapassam as barreiras corporativas. 

Afinal, todos nós temos um papel de grande 

importância na construção de uma sociedade 

mais justa e igualitária.



MULHERES EM DESTAQUE

Equipe 

formada por 

63% de 

mulheres

Cargos de 

liderança com 

45% de 

mulheres



Recente workshop com toda 

nossa equipe sobre Diversidade e 

Inclusão Étnico Racial e LGBTQIA+, 

com a juíza e consultora global em 

Diversidade e Inclusão, Dra. 

Mylene Ramos Seidl.

DIVERSIDADE
em pauta



www.tostoadv.com


