
O Escritório
Lucon Advogados é um Escritório especializado em litígios judiciais e arbitrais nas mais diversas 
áreas do direito empresarial (civil, contratos, contencioso societário, societário, falimentar, 
recuperacional, administrativo).

A permanente busca pela excelência motiva o trabalho desenvolvido pelo Escritório, tanto para a 
resolução de conflitos empresariais, quanto para sua prevenção. O dinamismo e personalização no 
atendimento ao cliente, o conteúdo doutrinário, o histórico acadêmico e a ênfase em pesquisas 
conferem ao Escritório um perfil de credibilidade, responsabilidade e atualidade para oferecer a 
seus clientes e parceiros soluções inteligentes. Sempre comprometido com a eficiência, agilidade e 
comportamento ético no trato de problemas submetidos à sua apreciação.

Seu escopo principal é garantir um serviço personalizado, célere, inovador e eficiente, sempre 
mediante a participação de pelo menos um de seus sócios fundadores na condução das demandas 
patrocinadas pelo Escritório, que são professores das melhores instituições de ensino e possuem 
reconhecida titulação acadêmica.

Lucon Advogados está sediado em São Paulo/SP e também é membro da ALBRAE (Aliança Brasileira 
de Direito Empresarial), uma rede de escritórios presente em 22 Estados brasileiros, o que lhe 
permite atuar em todo o território nacional com extrema agilidade.

ESPECIALIZAÇÕES

Direito Civil, Falência e Recuperações Judiciais, Arbitragem, Eleitoral, Direito Difusos e Coletivos.

Áreas de Atuação

CONTATO

SÓCIOS

A expertise de LUCON ADVOGADOS permite-lhe aconselhar seus clientes a evitar a instauração de 
litígios sempre que possível por meio de técnicas alternativas como a conciliação e a mediação. A 
solução consensual de conflitos, desde que acompanhada por advogados especializados, capazes 
de bem orientar seus clientes, é sempre preferível, porque menos dispendiosa, à solução imposta 
por um terceiro. No entanto, quando a solução consensual não é mais possível, sendo os litígios 
inevitáveis, os serviços de LUCON ADVOGADOS consistem na atuação em todas as fases que 
compõem o contencioso judicial, administrativo e arbitral. As atividades desenvolvidas por LUCON 
ADVOGADOS no âmbito dos processos contenciosos compreende, por exemplo, a elaboração das 
principais peças processuais, de acordo com a orientação jurisprudencial e doutrinária mais recente, 
a participação em audiências e em todos os atos que se realizam perante todos os Tribunais. Nesse 
sentido, os sócios de LUCON ADVOGADOS têm ampla experiência na atuação perante as Justiças 
estadual e federal, bem como diante dos Tribunais situados em Brasília, como o Supremo Tribunal 
Federal e o Superior Tribunal de Justiça. No âmbito dos processos arbitrais, LUCON ADVOGADOS 
tem atuação destacada também perante as principais Câmaras de Arbitragem (Corte Internacional 
de Arbitragem – CCI, Centro de Arbitragem e Mediação da Câmara de Comércio Brasil-Canadá, 
Câmara de Conciliação, Mediação e Arbitragem CIESP/FIESP, Câmara de Arbitragem e Mediação 
AMCHAM/BRASIL, Câmara de Mediação e Arbitragem Empresarial – CAMARB, etc.). 

As mais rotineiras causas patrocinadas pelo escritório referem-se a contratos comerciais domésticos 
e internacionais, responsabilidade civil, direito da concorrência, recuperação de crédito, família, 
sucessões de sociedades familiares empresariais etc..

Em conflitos societários, atua estrategicamente na parte preventiva, estabelecendo estratégias de 
negociação, contratação de acordos de sócios, cláusulas de resolução de conflitos, etc., bem como 
na parte contenciosa, nos mais diversos conflitos societários como anulação de deliberações sociais, 
dissolução parcial de sociedades, exclusão de sócios ou afastamento de administradores, exibição 
de livros ou informações sociais, apuração de haveres, responsabilização de administradores e 
ações indenizatórias em favor de sócios ou sociedades, repressão ao abuso de minoria ou do 
controlador, etc.

Na atuação em falências e recuperações judiciais, representa os interesses das massas falidas ou 
recuperandas, bem como assessorando empresas na aquisição de ativos ou ainda, na pessoa de seu 
sócio Ronaldo Vasconcelos, como síndico de falências ou administrador judicial em recuperações 
judiciais nomeado pelo Poder Judiciário.

LUCON ADVOGADOS possui ainda larga experiência no patrocínio de ações civis públicas, ações de 
improbidade administrativa, ações populares e mandados de segurança coletivo; na negociação e 
celebração de Termos de Ajustamento de Conduta perante o Ministério Público e demais órgãos 
competentes; no acompanhamento de inquéritos civis e na consultoria jurídica em matéria relacion-
ada ao Compliance e à Lei Anticorrupção.

Paulo Henrique dos Santos Lucon

Livre Docente, Doutor e Mestre pela Faculdade de Direito do Largo de São Francisco (USP - Universidade 
de São Paulo), instituição na qual também se graduou (www.direito.usp.br).

- Professor Associado nos Cursos de Graduação e Pós-Graduação na Faculdade de Direito do Largo 
de São Francisco (USP - Universidade de São Paulo) (www.direito.usp.br).
- Presidente do Instituto Brasileiro de Direito Processual - IBDP (www.direitoprocessual.org.br).
- Vice-Presidente do Instituto Ibero-americano de Direito Processual (www.iidp.org).
- Membro da Associação Internacional de Direito Processual (International Association of Procedural 
Law - www.iaplaw.org).
- Membro da Associação Italiana de Estudiosos de Processo (Associazione italiana fra gli studiosi del 
processo civile - AISPC).
- Presidente da Câmara de Mediação e Arbitragem Ítalo-Brasileira - CAMITAL.
- Conselheiro da Comissão de Ética da Presidência da República (www.etica.planalto.gov.br).
- Conselheiro do Instituto dos Advogados de São Paulo - IASP (www.iasp.org.br), instituição da qual 
foi Vice-Presidente.
- Integrou a Comissão Especial da Câmara dos Deputados para a elaboração do Código de Processo 
Civil de 2015.
- Foi Juiz Eleitoral no Tribunal Regional Eleitoral de São Paulo de 2004 a 2011 (www.tre-sp.jus.br), 
tendo pelo TRE-SP lhe sido outorgado o Colar do Mérito Eleitoral Paulista.
- Especializou-se em Direito Processual Civil na Faculdade de Direito da Universidade Estatal de 
Milão (www.giurisprudenza.unimi.it).
- Autor de livros e inúmeros estudos publicados em revistas e livros especializados nacionais e 
estrangeiros e membro do Conselho Editorial de revistas e publicações da área jurídica 
(http://usp-br.academia.edu/PauloLucon/CurriculumVitae).

João Paulo Hecker da Silva
Formação acadêmica
– Doutor e Mestre em Direito Processual Civil pela Universidade de São Paulo;
– Bacharel em Direito pela Pontifícia Universidade Católica de São Paulo (PUC-SP)

Atividades
– Coordenador e Professor do Curso de Pós-graduação em Direito do IBMEC-SP;
– Coordenador do Núcleo de Pesquisa em Arbitragem do IBMEC-SP;
– Coordenador do Núcleo de Métodos Consensuais de Resolução de Conflitos do IBMEC-SP;
– Secretário da Presidência do Instituto Brasileiro de Direito Processual Civil – IBDP;
– Membro do Instituto Ibero-Americano de Direito Processual – IIDP;
– Membro do Instituto Brasileiro de Direito Processual Civil – IBDP;
– Membro do Comitê Brasileiro de Arbitragem – CBAr;
– Membro da Comissão de Mercados de Capitais e Governança Corporativa – Ordem dos Advogados 
do Brasil.

Publicações
 – Autor de diversos estudos, bem como dos seguintes livros:
1. Embargos de Terceiro, São Paulo, Saraiva, 2010.
2. Processo Societário – tutelas de urgência e da evidência, São Paulo, Ed. Brasília Jurídica, 2013.

Ronaldo Vasconcelos
Formação acadêmica
– Doutor e Mestre em Direito Processual Civil pela Universidade de São Paulo;
– Bacharel em Direito pela Universidade Presbiteriana Mackenzie;

Atividades
– Professor Doutor do Departamento de Direito Processual Civil e Comercial da Universidade 
Presbiteriana Mackenzie;
– Coordenador do Grupo de Pesquisas em Arbitragem do Mackenzie – GEAMACK;
– Presidente da Comissão Permanente de Estudos de Direito Falimentar e Recuperacional do 
Instituto dos Advogados de São Paulo – IASP;
– Membro da Comissão de Estudos de Recuperação Judicial e Falência da Ordem dos Advogados do
Brasil – Seção de São Paulo – Biênios 2011-2013; 2013-2015 e 2015-2018;
– Associado ao Instituto Brasileiro de Direito Empresarial – IBRADEMP;
– Associado ao Instituto Brasileiro de Estudos de Recuperação de Empresas – IBR;
– Associado ao International Association of Restructuring, Insolvency & Bankruptcy Professionals –
INSOL International;
– Membro do Instituto Iberoamericano de Direito Processual;
– Membro do Instituto Brasileiro de Direito Processual Civil – IBDP;
– Vice Diretor Secretário Geral do Instituto Brasileiro de Direito Processual Civil – IBDP;
– Autor de livros e estudos publicados em revistas e livros especializados da área jurídica 
(http://buscatextual.cnpq.br/buscatextual/visualizacv.do?id=K4297408Y9).

Vera Cristina Vieira de Moraes Lucon

Formação acadêmica
- Pós-Graduação, Gestao de Politicas de Segurança Pública pela Academia Nacional de Polícia.
- Pós-Graduação, Direito Constitucional pela Universidade de São Paulo.
- Bacharelado em Direito pela Universidade de São Paulo.

Atividades
- Sócia - Lucon Advogados (2015 - atual).
- Delegada - Departamento de Polícia Federal (1999 – 2015).
- Sócia - Vieira de Moraes Advogados Associados (1993 - 1999).
- Advogada - Paulo Roberto Murray Advogados (1991 - 1993).

ENDEREÇO

Alameda Itu, 852, 20º e 11º andares 

Jardim Paulista, São Paulo-SP 

CEP: 01421-001

Tel: +55 11 3882-1111

E-mail: contato@lucon.adv.br


