kustermachado.adv.br
Curitiba . Londrina . São Paulo . Florianópolis . Blumenau
Desk Suécia

SÓCIOS
E
GESTORES

Nos orgulhamos que muitos dos nossos

Tributário, Contratos, Societário e Internacional

Sócios e Gestores de áreas vêm da
formação de base do próprio escritório,
desde o início do estágio acadêmico

Ricardo Miara Schuarts

Rafael Rodriguez Laurnagaray

Tiago Hodecker Tomasczeski

Gestor Tributário, Societário e Internacional

Sócio - Societário e Contratos

Sócio - Tributário e Preços de Transferência

formação profissional que construímos

ricardo.schuarts@kustermachado.adv.br

rafael.rodriguez@kustermachado.adv.br

tiago.tomasczeski@kustermachado.adv.br

aqui dentro.

(041) 3303 8078 / (041) 99196 6448

(041) 3303 8086 / (041) 996 379 377

(011) 3027 4853 / (011) 99291 8856

Relações Trabalhistas

Administrativo e Regulatório

e passando por todas as etapas de

Sócios Fundadores

Diretoria Jurídica

Milton Luiz Cleve Küster

Alessandra Monti Badalloti

Miriam Pérsia de Souza

Sidney Martins

Murilo Cleve Machado

Rafaela Polydoro Küster

Sócio Fundador

Sócia - Tributário, Fusões & Aquisições

Gestora Relações Trabalhistas

Gestor Adminstrativo e Regulatório

Sócio Fundador

Diretora Jurídica

alessandra.badalotti@kustermachado.adv.br

miriam.souza@kustermachado.adv.br

sidney.martins@kustermachado.adv.br

kuster@kustermachado.adv.br

murilo@kustermachado.adv.br

rafaela.kuster@kustermachado.adv.br

(047) 3366 8705 / (047) 98819 5588

(041) 3303 8044 / (41) 99917 7977

(041) 3303 8054 / (041) 98889 6101

Diretoria Executiva

Sócio

Saúde e Direito Médico

Securitário

Regina Duszczak

Milton Luiz Cleve Küster Junior

Adriane Zimmermann Küster

Mônica Ferreira Mello Beggiora

Fábio de Souza

Emerson dos Santos Magalhães

Diretora Executiva

Sócio Gestor

Gestora Saúde e Direito Médico

Gestora Seguros Habitacionais

Gestor Direito Securitário

Gestor Seguros Obrigatórios

regina.duszczak@kustermachado.adv.br

milton.kusterjunior@kustermachado.adv.br

adriane.zimmermann@kustermachado.adv.br

monica.beggiora@kustermachado.adv.br

fabio.souza@kustermachado.adv.br

emerson.magalhaes@kustermachado.adv.br

(047) 3488 8030 / (047) 99945 5906

(041) 3303 8017 / (041) 992332908

(041) 3303 8009 / (041) 98839 9394

(047) 3488 8023 / (041) 99967 5731

Cível Empresarial

Família e Sucessões

Bancário, Financeiro e
Recuperação de Crédito

Mariana Pereira Valério

Francis Almeida Vessoni

Adriana Letícia Blasius

Márcio Alexandre Cavenague

Gestora Cível Empresarial

Gestor Cível Empresarial

Gestora Família e Sucessões

Gestor Bancário, Financeiro e

mariana.valerio@kustermachado.adv.br

francis.vessoni@kustermachado.adv.br

adriana.blasius@kustermachado.adv.br

Recuperação de Crédito

(043) 3302 8019 / (043) 99998 4298

(048) 3821 8801 / (048) 99900 8099

(048) 3821 8814 / (048) 98418 2354

marcio.cavenague@kustermachado.adv.br
(041) 3303 8007 / (41) 98838 9145

Gestão de Projetos e
Relações Internacionais

Filipe Augusto Küster de Lara
Gestor de Projetos e Relações Internacionais
filipe.kuster@kustermachado.adv.br
(041) 3303 8026 / (041) 99798 7626

POR QUE SOMOS UM
ESCRITÓRIO DIFERENTE

COMPROMETIMENTO INSTITUCIONAL
Quase metade dos nossos advogados está conosco há mais
de 10 anos. Isso reflete o comprometimento, seriedade e,
principalmente, conhecimento do funcionamento do escritório

ATENDIMENTO ABRANGENTE

para com nossos clientes.

Além de um escritório distribuído em regiões estratégicas do Brasil,
oferecemos um diferencial de representação em todo o território
nacional em qualquer demanda, devido ao desenvolvimento de

CONTROLADORIA JURÍDICA

uma rede de colaboradores de mais de 27 anos de sucesso.

Área criada e formada com o objetivo de centralizar os
procedimentos das gestões jurídicas e garantir que nossos
advogados trabalhem com foco na gestão dos clientes.

AUXÍLIO NO PROCESSO DECISÓRIO DA
EMPRESA
Mais do que oferecer soluções jurídicas para os negócios dos

RELAÇÕES INTERNACIONAIS

nossos clientes, procuramos entender o cenário que o cliente

Usamos das parcerias internacionais como forma de ampliar

está inserido no sentido de fornecer intervenções que garantam a

o

perenidade da sua operação no caso concreto.

conhecimento, tecnologia e realizando negócios.

ISO 9001

GESTÃO DE INFORMAÇÃO

É a garantia que nossos fluxos e processos internos e externos

Desde os nossos sistemas até a forma como gerimos nossas

estão submetidos dentro de uma filosofia de padronização,

equipes, usamos da tecnologia de ponta para otimizar o tempo

otimização e previsibilidade.

que gastaríamos em métodos tradicionais, agregando valor ao

contato

com

nosso serviço.

outras

empresas,

trocando

experiências,

PARA A SUA
EMPRESA

PARA O MUNDO

Tributário - Melhoria da performance econômico-financeira da
empresa

Contencioso de todas as matérias

Societário - Maior inteligência nos arranjos societários
Contratos - Segurança nos instrumentos do dia a dia da empresa

Atuação de volume, com reconhecimento
de mercado em grandes grupos

Trabalhista - Organização das práticas internas para evitar
passivos

PARA SUA
REGIÃO
São Paulo: Atuação em grandes grupos e
contato com mercados internacionais de
entrada
Curitiba: Matriz na capital do Paraná,
proporciona a interface perfeita do Sul com
Sudeste
Londrina: Contato com a região de maior PIB
do Estado e com negócios de cooperativas e
hubs de inovação

Operações estrangeiras focadas em investimentos e estruturação de empresas

Blumenau: Interface com a região do Vale

Auxílio em operações de Fusões e Aquisições

Europeu e de empresas alemãs

Florianópolis: Base do estado de Santa
Catarina e conexão com negócios voltados à
tecnologia e inovação

Forte rede de contato no exterior para viabilização de negócios internacionais

NOSSAS
PRÁTICAS

SOCIETÁRIO E CONTRATOS

REORGANIZAÇÃO E REESTRUTURAÇÃO SOCIETÁRIA

A maneira como conduzimos uma advocacia que gera valor para o cliente, se baseia
na nossa capacidade multidisciplinar e abrangente de garantir que as operações dos nossos

- Constituição de sociedades

clientes, sejam na esfera contenciosa ou consultiva, transmitam segurança e confiança nas

- M&A

soluções apresentadas.

- Reorganização
- Reestruturação
- Liquidação e Dissolução de Sociedades

ELABORAÇÃO DE ATOS SOCIETÁRIOS DE GESTÃO
- Elaboração dos atos societários e de Administração
Societário e
Contratos

Operações
Intenacionais

Relações
Trabalhistas

Saúde e
Direito Médico

Família
e Sucessões

Tributário

Cível Empresarial

Securitário e
Ressecuritário

- Compliance de regras domésticas e internacionais

ELABORAÇÃO E ANÁLISE DE CONTRATOS COMERCIAIS
- Consultoria em contratos nacionais e internacionais
- Planejamento de operações comerciais nacionais e inter-

Bancário, Financeiro
e Recuperação de
Crédito

Administrativo e
Regulatório

nacionais
- Implantação de investimentos estrangeiros em filiais e
subsidiárias no Brasil

TRIBUTÁRIO

REVISÃO FISCAL

CÍVEL EMPRESARIAL

CONTENCIOSO E ARBITRAGEM

- Identificação de riscos e oportunidades para a empresa

- Ajuizamento e defesa em ações judiciais

- Apontamento de eventuais riscos fiscais

- Representação em juízos arbitrais e composição

- Administração jurídica de passivos fiscais e levantamento

de contratos com cláusulas arbitrais

de créditos tributários

PLANEJAMENTO TRIBUTÁRIO

CONTRATOS
- Elaboração e revisão de instrumentos contratuais

- Planejamento Tributário com alinhamento ao Planejamento
Estratégico da empresa

- Alinhamento da estratégia empresarial com as
melhores alternativas disponíveis

- Análise de regimes de apuração de receitas
- Readequação operacional para efeitos tributários

PROPRIEDADE INTELECTUAL
- Registro de marcas, patentes, softwares, nomes de

CONTENCIOSO

domínio, desenhos industriais e obras autorais

- Defesa judiciais e administrativas em Direito Tributário
- Gestão contenciosa de passivos tributários

CONSUMIDOR
- Atendimento em demandas que versem sobre violação de
direito do Consumidor com foco em erro e defeito de
produto

CONSULTIVO

- Contencioso em nível nacional
- Consultivo em áreas de desenvolvimento de regras de
- Análise fiscal e tributária
- Mapeamento preventivo de riscos, passivos e contingências fiscais
e tributárias
- Elaboração de pareceres de consultoria tributária

compliance a fim de evitar demandas judiciais

SECURITÁRIO E RESSECURITÁRIO

CONTENCIOSO

RELAÇÕES TRABALHISTAS

DIREITO COLETIVO DO TRABALHO

- Representação em ações de todas as naturezas de

- Análise do enquadramento da empresa

Seguros e Resseguros com o reconhecimento de mercado em pas-

- Verificação do cumprimento das normas convencionais

sivo de volume, em especial:

em legislação trabalhista e acessórias

- Vida; Auto; Residencial e Habitacional ; Empresarial; Grandes Riscos

- Assessoria em negociações coletivas

e Transportes
- Ajuizamento de ações de Ressarcimento
- Atuação perante a Superintendência de Seguros Privados (SUSEP)
- Assessoria em questões regulatórias referentes a

DIREITO INDIVIDUAL E GESTÃO DE RH
- Auditoria dos documentos de RH

seguros e resseguros

- Auditoria das condutas que possam gerar futuros passivos
trabalhistas pela gestão empresarial

CONSULTIVO
- Constituição de sociedades seguradoras e
corretoras de seguros
- Aquisições e incorporações de seguradoras

CONTENCIOSO
- Defesa e acompanhamento de demandas judiciais em todas as

- Apólices de novos seguros e revisão de apólices de seguros

instâncias e em todo o território nacional

tradicionais

- Assessoria, defesa e acompanhamento em todas as esferas
administrativas

CONSULTIVO
- Análise de risco legal trabalhista e previdenciário no dia a
dia da empresa
- Auditoria preventiva trabalhista e
 previdenciária

ADMINISTRATIVO E REGULATÓRIO

CONTENCIOSO

SAÚDE E DIREITO MÉDICO

CONTENCIOSO

- Atuação perante os órgãos da administração

- Ajuizamento e defesa em ações de cooperativas, médicos

direta/indireta

e hospitais

- Assessoria de empresas que objetivam a prestação de

- Jurimetria do passivo que auxilia a composição de políti-

serviços a entidades governamentais

cas internas

- Ajuizamento de Ações Populares e Civis Públicas

- Defesas em processos administrativos

contratatos da Administração Pública direta e indireta
- Discussão administrativa e judicial de Contratos Administrativos

CONSULTIVO
- Orientação preventiva nas áreas Regulatória e Tributária
- Esclarecimento de normas correlatas à área da administração direta e indireta e dos conselhos nacionais e

CONSULTIVO

regionais
- Análise e elaboração de contratos administrativos

- Análise de risco em demandas judiciais e extrajudiciais

- Análise e impugnação de editais

- Identificação de oportunidades

- Assessoria na implementação de projetos de interesse
público ou envolvendo entes públicos, incluindo a
elaboração de instrumentos como convênio, consórcios
públicos e protocolos de intenções
- Assessoria nas operações com agências
reguladoras

FAMÍLIA E SUCESSÕES

CONTENCIOSO

OPERAÇÕES INTERNACIONAIS

COMÉRCIO INTERNACIONAL

- Ajuizamento e defesa de ações de matéria de Direito de

- Consultoria e Contencioso administrativo e judicial

Família

envolvendo questões aduaneiras e desembaraço de cargas

- Representação nos procedimentos legais que antecedem

- Assessoria na compra e venda de empresas para estrangeiros

o casamento e a união estável

- Planejamento tributário para internacionalização das empresas

- Ajuizamento de Inventários e ações relativas ao Direito

- Consulta administrativa para classificação fiscal de mercadoria

Sucessório

- Solicitação de Regimes Aduaneiros Especiais

CONSULTIVO
- Orientação preventiva para melhor escolha dos cenários
de divórcio, planejamento sucessório e contratos
- Esclarecimento dos efeitos decorrentes da escolha de
regime de bens e reflexos patrimoniais da quebra do vínculo
familiar
- Elaboração de Pacto Antenupcial
- Planejamento Sucessório

CONSULTORIA
- Assessoria em projetos de estruturação de negócios no
Brasil e no Mercosul
- Defesa comercial para abertura e condução de investigações para aplicação de medidas anti-dumping, compensatórias e salvaguardas
- Assessoria para expatriados e no processo de obtenção
de vistos e licenças para operar no Brasil

BANCÁRIO E FINANCEIRO

PLANEJAMENTO

RECUPERAÇÃO DE CRÉDITO

EXTRAJUDICIAL

- Eficiência e segurança institucional por meio do trabalho

- Estratégias de consecução de pagamento utilizando

contencioso de alta qualidade

mecanismos pré-judiciais a fim de demonstrar o risco da

- Diminuição de riscos para os acionistas

esfera judicial
- Negociação junto aos órgãos públicos, Bancos,
Empresas Financeiras, Comércios e Indústrias
- Assessoria nos processos por atrasos e inadimplências

CONTENCIOSO

em financiamentos, tanto para pessoa física como pessoa
jurídica, com uso eficiente das ferramentas legais

- Atendimento de grande volume e em todo o

- Análise da situação societária da empresa devedora

território nacional

com o fim de obter irregularidades possíveis de serem

- Gestão de informação apurada com relatórios que auxiliam a

arguidas em esfera judicial por meio de incidentes de

macro visão do passivo

desconsideração da personalidade jurídica da empresa

- Economia processual

JUDICIAL

CONSULTIVO
- Antecipação do risco por meio de pareceres referentes a
processos de mudança de política s que impactem o contencioso
- Aumento da capacidade de operacionalização
- Auxílio na tomada de decisões
estratégicas

- Ajuizamento de ações de execução, falência, de cobrança,
monitórias e medidas cautelares
- Assessoria e acompanhamento da Reabilitação de Crédito
em falências em andamento ou já decretadas e nos processos de Recuperação Judicial e Extrajudicial

CURITIBA-PR

FLORIANÓPOLIS - SC

Rua Domingos Nascimento, 158.

Av. Engenheiro Max de Souza, 906

São Francisco

Ed. Comercial Max Tower

CEP: 80520-022

CEP: 88080-000

(41) 3303-8000

(48) 3821-8800

SÃO PAULO - SP

BLUMENAU - SC

LONDRINA-PR

Alameda Santos, 2.326

Rua Nereu Ramos, 463

Rua Mato Grosso, 1065.

12º andar - Cjs. 124 e 125

4º andar - Ed. Sul América Centro

Centro - CEP: 86010-180

CEP: 89010-917

(43) 3302-8000

CEP: 01418-200

SUÉCIA
Joana Pedroso
+46 72188-2211

(47) 3488-8000

(11) 3027-4850

www.kustermachado.adv.br
linkedin/kustermachado

facebook/kustermachado

OAB
PR - 164 | SC - 849 | SP - 20454

