O ESCRITÓRIO

Lucon Advogados é um Escritório de Advocacia composto por profissionais preparados para evitar a instauração de litígios
aos seus clientes sempre que possível, por meio da aplicação de técnicas alternativas e adequadas de resolução de
conflitos, tais como a conciliação, mediação e negociação.
Toma-se por base que a solução consensual de conflitos, acompanhada por advogados especializados, capazes de bem
orientar seus clientes e conduzir os trabalhos, é sempre preferível à solução imposta por um juiz ou árbitro, visto que
menos dispendiosa e mais célere.
No entanto, quando a solução consensual não é mais possível, sendo os litígios inevitáveis, os serviços de LUCON
ADVOGADOS abrangem a atuação de seus sócios especializados em todas as fases que compõem o contencioso
estratégico, seja esse judicial, administrativo ou arbitral, em suas mais diversas áreas, inclusive na recuperação de ativos
em território nacional ou internacional.
A atuação de LUCON ADVOGADOS faz-se ainda mais significativa tratando-se de contencioso estratégico em primeiro e
segundo graus de jurisdição e Tribunais Superiores, sendo que, a vocação na melhor solução eficaz, ágil e ética dos
conflitos, inclusive, é correlacionada com a grande experiência e a sólida formação de seus integrantes na área do direito
processual e arbitragem.
No âmbito dos procedimentos 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.).
Os profissionais com experiência no mercado que integram o Escritório, em conjunto com talentosos advogados formados
no próprio escritório, desenvolvem um atendimento personalizado ao cliente; por sua vez, o conteúdo doutrinário, o
histórico acadêmico e a ênfase em pesquisa conferem-lhes um perfil de credibilidade, responsabilidade e voltado para as
principais tendências do direito, capazes de conceituar o LUCON ADVOGADOS como polo de elaboração de pareces e
opiniões jurídicas.

ÁREAS DE ATUAÇÃO
Destacam-se como principais áreas de atuação de LUCON ADVOGADOS:

Cível: (processos individuais e coletivos): LUCON ADVOGADOS participa de todo o processo contencioso que compreende a elaboração
de peças processuais, de acordo com a orientação jurisprudencial e doutrinária atualizadas, bem como em audiências, sustentações orais
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 das Cortes Superiores (STJ e STF).

Família e Sucessões: visando a resolução de conflitos já
instaurados, ou potencialmente existentes, LUCON
ADVOGADOS assessora seus clientes na realização de
planejamento e gestão patrimonial, pactos antenupciais,
contratos de união estável, distratos, instituição de bem de
família, testamentos, criação e administração de holdings
familiares, atas notariais ou escrituras de declaração a
respeito de incapacidade ou nomeação de curador, doação,
usufruto, bem como em litígios relacionados a partilha de
bens, sucessão, divórcio, reconhecimento de paternidade e
pensão alimentícia.

Empresarial, Societário e Recuperação Judicial: no
Contencioso Empresarial e Societário Estratégicos, LUCON
ADVOGADOS assessora a elaboração de contratos
empresariais, acompanha Assembleias e reuniões de
sócios com a formalização dos respectivos atos, além de
efetivar os trabalhos vitais ao dia-a-dia da empresa, tal como
aqueles perante as Juntas Comerciais situadas no território
nacional, bem como presta toda assessoria em
recuperações judiciais, e realiza o gerenciamento de crises
no âmbito empresarial, levando-se em conta a multiplicidade
de ações inerentes à atuação empresarial, estabelecendo a
melhor estratégia para conclusão da dinâmica empresarial.

Eleitoral: todo o contencioso eleitoral consistente na representação de pessoas jurídicas nacionais e estrangeiras no contencioso na
Justiça Eleitoral, em primeira e segunda instâncias e no Tribunal Superior Eleitoral, bem como prestando assessoria a pessoas físicas e jurídicas
que venham a ser demandadas ou pretendam demandar em tal esfera. LUCON ADVOGADOS também presta consultoria sobre esse tema.

Administrativo e Ambiental: LUCON ADVOGADOS também exerce sua expertise no âmbito do Contencioso e Consultivo
Administrativo e Ambiental. Sua atuação consiste, dentre outras, na representação em ações de improbidade administrativa, negociação
e assinatura de TAC’s (“Termos de Ajustamento de Conduta”), bem como nas mais diversas ações civis públicas e ações populares sobre
proteção do patrimônio público, impetração de mandados de segurança, habeas data e ações anulatórias. LUCON ADVOGADOS
defende também os interesses de clientes em ações e procedimentos de responsabilidade civil do Estado por danos causados ao
patrimônio privado, além de prestar assessoria em todas as etapas de um procedimento licitatório, e realizar a sua representação em
demandas de reequilíbrio econômico-financeiro de concessões e contratos administrativos, revisão tarifária e imposição de sanções,
celebração de contratos administrativos, análise de editais e impugnação de certames, concessões de energia, transportes, rodovias,
ferrovias, portos, aeroportos, bens públicos e saneamento.

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

Vera Cristina Vieira de Moraes Lucon
Formação Acadêmica
- Curso de Extensão, Planejamento Sucessório.
- Participação no IV Simpósio Nacional de Combate à Corrupção,
"Novos rumos no combate à corrupção e à criminalidade organizada:
o Brasil pós-operação Lava-Jato e a experiência italiana".
- Curso de Extensão, Inventário Judicial e Extrajudicial - Aspectos
Civis e Processuais Civis pela Faculdade de Direito do Largo de São
Francisco.
- Curso de Extensão, Regime de Bens no Casamento e União Estável
pela Faculdade de Direito do Largo de São Francisco.
- Curso de Extensão, Pensão Alímenticia: Aspectos Civis e
Processuais pela Faculdade de Direito do Largo de São Francisco.
- Treinamento do Código de Conduta Empresarial e Anticorrupção 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
- Membro titular da Comissão Nacional de Prerrogativas (atual).
- 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).

CONTATO

Tel: +55 11 3882-1111
E-mail: contato@lucon.adv.br

ENDEREÇO

Av. Angélica, 2133 - 9° andar, conjuntos 91 e 92
Consolação, São Paulo-SP
CEP: 01227-200

