
Fundado em 1970, pelo advogado Sylvio Manhães Barreto, então
funcionário do Banco do Brasil, o escritório é hoje referência na
defesa dos direitos de funcionários, ex-funcionários e pensionistas da
referida instituição.

Aposentado em 1980, pôde dedicar-se integralmente a representação
dos nobres colegas que encontravam-se na mesma situação, atuando
nas diversas causas de natureza trabalhista e previdenciária, sendo o
carro-chefe a Ação de complementação de aposentadoria.

Sua tradição neste mercado se traduz em diferencial revertido em
prol dos clientes, priorizando-se ao máximo a rápida solução dos
litígios junto à Justiça e satisfação integral quanto aos serviços
prestados, com estrita observância da ética e do dever profissional,
entendendo que ao receber uma outorga de poderes, está, por isso
mesmo, recebendo um certificado de confiança dado pelo eventual
outorgante.

O Desafio de manter-se na vanguarda exige a aptidão de antever as
novas demandas, face às constantes atualizações da legislação e
jurisprudências pátrias, razão pela qual o escritório é integrado por
profissionais com sólida formação acadêmica, o que lhe permite atuar
em diversos ramos do Direito e orgulhar-se da eficiência nos serviços
que presta a seus clientes.

Além disso, a fim de manter a excelência, seus advogados e
estagiários são estimulados a constantes atualizações e
aprimoramento, participando de cursos de especialização e extensão,
seminários e palestras.

Paralelamente, mantém em Brasília aliança com o escritório Lycurgo
Leite Advogados Associados, para a defesa de suas ações no âmbito
recursal, tudo em busca da otimização dos resultados e satisfação
dos clientes.

Quem somos



O escritório é credenciado à OAB e possui atualmente ampla equipe
de advogados e colaboradores, atuando no Rio de Janeiro e em
Brasília.

Vânia de Alencar Barreto
Formação Acadêmica: Bacharel em Direito pela Universidade Cândido
Mendes. Pós-graduada em Direito Civil e Processo Civil pela
Faculdade Brasileira de Ciências Jurídicas.
Idiomas: Inglês e Francês

Luciana Darigo Kopschitz de Barros
Formação Acadêmica: Bacharel em Direito pela Universidade Federak
do Estado do Rio de Janeiro – UNIRIO.
Idiomas: Inglês, Italiano, Francês e Espanhol

Lycurgo Leite Neto
Formação Acadêmica: Bacharel em Direito pela Pontifícia 
Universidade Católica do Rio de Janeiro.
Idiomas: Francês

Em razão da aliança com o Dr. Lycurgo Leite Neto, conta com a 
assessoria de toda sua equipe, composta por renomados advogados 
de Brasília, em sede recursal.
www.lycurgoleite.com.br

Além disso, mantém vínculo com a GVS Consultoria Ltda., 
responsável pela elaboração e análise dos mais diversos cálculos 
judiciais.

Advogados & 
Colaboradores



Onde EstamosO escritório Sylvio Manhães Barreto possui localização
privilegiada, no Centro do Rio de Janeiro, com fácil acesso à todos os
prédios da Justiça Estadual, Federal e Trabalhista.

Rua da Quitanda, n°. 19, grupo 709/710 – Centro
Rio de Janeiro – RJ – CEP 20.011-030
Telefone: (21) 2224-7086
Fax: (21) 2508-9087
E-mail: barreto@nextcon.com
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