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HISTÓRIA E PROPOSTA

O escritório L.A. Machado é um sonho antigo da
juventude de seu criador Luiz Antonio Muniz
Machado. Ainda office boy no seu primeiro
emprego escutou de um experiente jurista: “- o
Brasil vai se afogar em papeis e quem deles
souber um pouco se salvará”. Hoje a equipe do
escritório L. A. Machado considera que se
salvará quem tiver conhecimento, atualização
tecnológica, seriedade e compromisso com o
cliente.
Formado pela então Faculdade de Direito
Cândido Mendes (RJ), em 1974, com vários
cursos de especialização, entre eles o de
Especialização em Processo Civil pelo Instituto
Brasileiro de Direito Processual, em 1989, e em
Negociação
Agrícola
Internacional
na
Universidade Latino Americano e do Caribe,
em convênio com a Universidade de Turin, em 1996. Foi chefe da Assessoria Jurídica da
Empresa Brasileira de Pesquisa (EMBRAPA), durante 12 anos, da Confederação da
Agricultura e Pecuária do Brasil (CNA) e da Fundação de Seguridade Social (CERES). Foi
consultor jurídico da FAO, incubido da reorganização jurídica de ministérios (MADER e
MCT), e da Instituição de Pesquisa Agropecuaria (IIAM) de Moçambique. Organizou o
Distrito de Irrigação do Jaíba (paradigma para todos os demais DIs) e diversas entidades
sindicais.
Em maio de 1992, Luiz Antonio decidiu realizar o sonho e montar seu próprio
empreendimento. O escritório L. A. Machado contou com a atuação de vários
profissionais competentes e foi fortalecido com o ingresso da Bacharel em Direito Dionea
Braga de Toledo Machado, em 1997, e dos advogados Simone Hajjar Cardoso, em 2004, e
Leandro Fonseca Vianna, em 2016, que em conjunto com Luiz Antonio, conseguiram
aprimorar este projeto, para por em prática o trabalho jurídico de defesa daqueles que
honrosamente buscam a Justiça.
O escritório também pode contar com as participações de Lara de Toledo Mancuso, em
2010, e Sávio de Toledo Mancuso, em 2011, que fazem a gestão de pessoas e tecnologia
da informação.
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HISTÓRIA E PROPOSTA
Parceria com os clientes
Desde sua abertura em 1992, o escritório L.A. Machado defende o ideal de estabelecer
parceria estreita e incondicional com os clientes na perseguição dos melhores resultados,
amparado na doutrina e jurisprudência e nas regras de comportamento ético.
No desenvolvimento dessa atitude parceira o L.A. Machado adotou o lema: ”se o cliente
tem um problema esse problema também é do escritório e, por isso, ele precisa ser
resolvido”.

Conhecimento, seriedade e compromisso
A melhor forma de defender nossos clientes é considerar cada processo de forma
individualizada. No escritório L.A. Machado os estudos e o tratamento para a condução
de cada processo são específicos para cada caso.
Jamais confiamos na memória ou imaginamos que sabemos tudo sobre qualquer
questão, por isso, sempre revisitamos a doutrina e pesquisamos a jurisprudência
moderna e atualizada. Acreditamos que: “o advogado começa a ficar ultrapassado
quando ele pensa que sabe e se esquece de estudar as particularidades do caso”.
Nossa atuação em audiências, entregas de memoriais, sustentações orais e sessões de
julgamento nos tribunais visa convencer magistrados que a tese apresentada pelo
escritório L. A. Machado é a mais correta juridicamente. Nossos argumentos são
sustentados na realidade dos fatos e no bom Direito. Com esta conduta, nossos
advogados são respeitados pelos magistrados de todas as instâncias judiciais e este
respeito é transferido para os nossos clientes.
O comprometimento com o resultado, a atuação e a agilidade nos casos que
patrocinamos são os diferenciais do nosso escritório.

Áreas em que atuamos
O escritório L. A. Machado atua nas áreas cível, trabalhista, previdenciária privada,
empresarial, administrativa e administrativa penal, com significativo sucesso nas causas
defendidas.

Onde atuamos
Tribunais Superiores: Supremo Tribunal Federal, Superior Tribunal de Justiça e Tribunal
Superior do Trabalho.
Primeiro e Segundo Graus das Justiças Comum e Federal, da Justiça do Trabalho, nos
Juizados Especiais Cíveis e Federais.
Tribunais de Contas da União, do Distrito Federal e dos estados.
Controladoria Geral da União (CGU), Superintendência Nacional de Previdência
Complementar (PREVIC) e Câmara de Recursos da Previdência Complementar (CRPC),
Comissão de Mediação, Conciliação e Arbitragem da PREVIC (CMCA). Câmara de
Conciliação e Arbitragem da Administração Federal (CCAF).

Para onde caminhamos
O L.A. Machado se preparou para enfrentar os desafios apresentados com as
modificações efetuadas no Código de Processo Civil – que cada vez mais prestigia a
sinceridade e pune a procrastinação – e os que advirão em breve com as modificações
nos outros Códigos.
À frente da incorporação de novas tecnologias na área jurídica, o escritório L.A. Machado
desenvolveu um programa de gestão de processos próprio para atender às necessidades
de seus clientes e advogados. A incorporação de profissionais das áreas de arquivologia,
gestão da informação e TI à equipe do escritório L.A. Machado garante a infraestrutura
técnica e profissional necessária para lidar com os desafios apresentados pelos
processos eletrônicos.
O escritório caminha para um futuro aberto às inovações e com uma equipe treinada e
competente para atender nossos clientes com competência jurídica, seriedade nas
atitudes e lealdade profissional.
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EQUIPE

Sócios
Simone Hajjar Cardoso

Coordenadora Jurídica Trabalhista
OAB/DF nº 13.493
Graduada em Direito pela Associação Unificada do Distrito
Federal (AEUDF), em 1996, com especialização em Direito do
Trabalho pela Universidade Candido Mendes, em 2006. Ministrou
cursos de Direito do Trabalho no Sebrae, em vários outros órgãos
e em cursos preparatórios para de concursos.

Leandro Fonseca Vianna
Coordenador Jurídico Civil
OAB/DF nº 53.389

Graduado em Direito pela Universidade Estácio de Sá, Campus
Petrópolis/RJ, em 2007, com Pós-Graduação em Direito
Empresarial com ênfase em Petróleo e Gás (IBMEC/RJ), em 2015.
Especialista em Direito Ambiental, Leandro traz para o escritório
L.A. Machado experiência em administração pública, tendo sido
Secretário de Meio Ambiente e Secretário de Administração e
Recursos Humanos em Petrópolis (RJ), de 2011 a 2012.

Associados
Dionéa Braga de Toledo Machado
Diretora Administrativa e Financeira

Formada em Jornalismo, Antropologia e Direito. Dedicou-se ao
magistério superior por 18 anos. Atuou como consultora para
agências internacionais e governamentais, incluindo: Banco
Mundial/FIPE-USP, em assuntos indígenas, de 1986 a 1992;
Ministério do Meio Ambiente e PNUD, no projeto de Capacitação
para a Agenda 21 Local, de 1995 a 1997 e no Ministério da
Agricultura – PRONAF, de 1997 a 1998. É Diretora Administrativa e
Financeira do escritório L.A. Machado desde 1998.

Associados
Lara de Toledo Mancuso

Coordenadora de Documentação e Comunicação
Graduada em Engenharia Elétrica pela Escola Politécnica (USP) e
em História, em 1992. Mestre em História pela Pontifícia
Universidade Católica de São Paulo (PUC/SP), em 1995. Doutorado
em História pelo Colégio do México, em 2000 e Mestrado em
Arquivologia pela University of British Columbia - Vancouver Canadá, em 2012. Especialista na área de Gestão da
Documentação e da Informação, ministra cursos de pós-graduação
em segurança de TI, gerenciamento de risco, e gerenciamento de
documentos. Responsável pelo controle da documentação
processual e administrativa e por assegurar a eficiência do
compartilhamento da informação dentro do L.A. Machado, com
clientes atuais e futuros.

Savio de Toledo Mancuso

Coordenador Administrativo e Financeiro
Formado em Administração de Empresas pela Pontifícia
Universidade Católica de São Paulo (PUC/SP), em 2002. Curso de
Extensão em Comunicação e Negócios pela Harvard University Massachusetts - EUA, em 2010, e MBA em Gestão de Pessoas
pela Fundação Getúlio Vargas (FGV), em 2013.

Paula Terra Passos de Souza
Coordenadora MA
OAB/MA nº 9.973-A

Advogada no escritório L.A. Machado desde 2007, é graduada
em Direito pela Universidade Federal de Ouro Preto, em 2006.
Atua na área cível e trabalhista no Maranhão.
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ATUAÇÃO
Direito Civil
O escritório L.A. Machado fornece assessoria e consultoria jurídica em matérias de
Direito Civil, elaborando estudos e pareceres, com preponderância nas questões
envolvendo o relacionamento obrigacional, os pactos formalizados em contratos, a
constituição de empresas, fundações, associações, entidades sindicais e da sociedade
civil em geral, bem como seu reconhecimento oficial como Organização Social (OS) e
Organização da Sociedade Civil de Interesse Público (OSCIP).
A atuação do escritório L.A. Machado inclui:
Responsabilidade Civil, Direito do Consumidor, de Propriedade e Condomínio de Bens.
Questões relativas ao Direito de Família: guarda e alimentos, sucessão, testamento,
inventário e planejamento sucessório.
Exercício das atividades empresariais.
Elaboração e negociação de contratos, convênios e ajustes, inclusive contratos de
gestão com o Poder Público.

Direito Ambiental
Na área Ambiental, as atividades do escritório L.A. Machado são de caráter consultivo e
contencioso. Nossas soluções jurídicas contribuem para a atuação responsável e
sustentável.
Oferecemos assessoramento legal às pessoas, empresas e empresários que necessitem
de atuação preventiva em temas relacionados ao ambiente. Além disso atendemos casos
de contencioso administrativo ou judicial, que envolvam demandas individuais ou
coletivas em matéria ambiental.
A atuação do escritório L.A. Machado inclui:
Acompanhamento e assessoramento em procedimentos de licenciamento ambiental.
Apoio na elaboração de estudos ambientais diversos.
Consultoria na celebração de termos de compromisso.
Consultoria na celebração de termos de ajustamento de condutas.
Defesa em inquéritos civis públicos.
Defesa em procedimentos administrativos e criminais.
Defesa em ações coletivas por impactos ou danos causados ao meio ambiente.

Direito Educacional
Na área Educacional, nossos clientes são prestadores de serviço em educação básica e
superior.
A atuação do escritório L.A. Machado inclui:
Assessoramento junto aos órgãos públicos reguladores, Ministério da Educação
(MEC), Conselho Nacional de Educação (CNE) e Secretarias Estaduais de Educação.
Contencioso envolvendo a relação com alunos.
Contencioso envolvendo a relação com o Poder Público (Governo Federal, Estadual e
Municipal, Ministério Público e PROCON).
Contencioso envolvendo a relação com a sociedade. (Associação de Pais e Alunos,
Associação de Estudantes, ONGs e etc).
Contencioso envolvendo a relação com prestadores de serviços.

Direito Empresarial
Na área Empresarial, atuamos desde a concepção e criação da empresa, nas demandas
de todas as naturezas que surgem no exercício da atividade empresarial, até o
assessoramento nas questões jurídicas envolvendo a dissolução e o encerramento da
sociedade.
Além das atividades de cunho preventivo, oferecemos proteção e defesa jurídica para
empresas em contencioso judicial e administrativo, nas áreas Cível, Trabalhista,
Tributária, Ambiental e Previdenciária.
A atuação do escritório L.A. Machado inclui:
Consultoria da modalidade societária adotada na formação ou alteração da
sociedade.
Criação e alteração dos instrumentos contratuais.
Consultoria por ocasião da dissolução e encerramento de sociedades.
Intermediação ante a Junta Comercial e demais órgão públicos.
Organização e assessoramento jurídico ao microempreendedor individual (MEI).
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ATUAÇÃO
Direito Previdenciário
No Direito Previdenciário, público e privado, atuamos com larga experiência de forma
efetiva, integrada e estratégica, oferecendo soluções jurídicas com excelência e ênfase
nas demandas que envolvam previdência complementar.
Na área da Previdência Privada Complementar, atuamos preventivamente por intermédio
do assessoramento legal e consultivo, bem como em processos de contencioso
administrativo e judicial, que envolvam discussões acerca da complementação de
aposentadoria.
Na busca da redução dos custos para os clientes, maior celeridade e efetividade nas
soluções de controvérsias e demandas, atuamos em processos de conciliação, mediação
e arbitragem como forma de resolução alternativa e composição extrajudicial de
conflitos.
Oferecemos também assessoramento legal e patrocínio de causas de previdência
pública.
A atuação do escritório L.A. Machado inclui:
Atuação junto à PREVIC e à CRPC em defesas administrativas, recursos e demais
procedimentos de interesses de entidades, dirigentes e ex-dirigentes junto aos
referidos órgãos.
Defesa e intermediação de processos junto ao INSS.
Patrocínio de causas judiciais e administrativas que envolvam Direito Previdenciário,
Público ou Privado.
Consultoria e Assessoramento Legal Preventivo.
Elaboração de Pareceres Jurídicos.
Proposição, assessoria e acompanhamento de processos de Conciliação, Mediação e
Arbitragem, perante a CNCA e CCAF.

Direito Trabalhista
Na área Trabalhista, as atividades do escritório L.A. Machado são de caráter consultivo e
contencioso. Prestamos assessoria e consultoria para que, sejam evitadas de forma
preventiva, passivos trabalhistas. No contencioso, atuamos em todas as instâncias,
buscando sempre a estratégia mais eficiente para reduzir o impacto financeiro das
demandas trabalhistas.
Entre nossos principais clientes estão instituições de ensino, empresas, prestadoras de
serviços diversos, associações e entidades fechadas de previdência complementar.
A atuação do escritório L.A. Machado inclui:
Elaboração de defesas e recursos.
Contencioso em todas as instâncias.
Acompanhamento dos processos junto aos Tribunais Superiores.
Auditoria jurídica para subsidiar empresas na criação e reestruturação de
departamentos internos.
Defesa de empresas de pequeno, médio e grande porte nas ações trabalhistas,
incluindo ações de acidente de trabalho.
Defesa das entidades fechadas de previdência complementar para assegura-lhes o
cumprimento dos planos de benefícios, à preservação do equilíbrio atuarial dos planos
e a garantia constitucional de formação de custeio para os casos específicos.
Assessoria a outros escritórios jurídicos para elaboração de recursos destinados ao
Tribunal Superior do Trabalho.
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