SAÚDE
DIREITO MÉDICO

SEGMENTOS ATENDIDOS

DADOS ESTRATÉGICOS

HOSPITAIS

PROFISSIONAIS
LIBERAIS

CLÍNICAS

HOME CARE

OPERADORAS
DE SAÚDE

INDÚSTRIA
FARMACÊUTICA

CLÍNICAS
VETERINÁRIAS

CLÍNICAS
ODONTOLOGICAS

30%
DE ÊXITO
PROCESSUAL

+3MIL

30

ANOS NO
MERCADO

EQUIPE
ESPECIALISTA
NO SEGMENTO

30%

Possibilitamos o desenvolvimento do sistema de
Jurimetria Interna que permite a leitura preditiva e
qualificada de todos os casos da carteira

ATENDIMENTO
EM TODO
BRASIL

R$ 5.000.000

DE ECONOMIA
FINANCEIRA NA CARTEIRA

JURIMETRIA INTERNA

PROCESOS
ATIVOS

DE ECONOMIA DOS CLIENTES
NOS ÚLTIMOS 12 MESES

DASHBOARDS E BI´S
Customize e acesse os dashboards das suas
demandas no escritório pelo site em tempo real

COMPLIANCE

CONTENCIOSO

- Estruturação de programas de Compliance
- Due Diligence em aquisiões e operações societárias
- Governança de negócios da área da saúde

- Gestão completa de passivos administrativos e judiciais
- Atuação dedicada no 2º grau para reversão
- Gestão da informação do passivo precisa e estratégica

CONTRATOS

CONSULTIVO

- Elaboração de contratos nacionais e internacionais
- Planejamento de operações comerciais na área da saúde
-Implantação de filiais estrangeiras e domésticas na área
da saúde

- Assessoria diária na esfera regulatória e tributária
- Consultoria em normas corretas da Administração Pública
- Risk Assessment na gestão do negócio

SAÚDE
DIREITO MÉDICO

ATENDIMENTO EM 2° GRAU
EM SANTA CATARINA

ATUAÇÃO CONTENCIOSA
ESPECIALIZADA

GESTÃO ESTRATÉGICA DE CONTECIOSO

SUSTENTAÇÃO ORAL
Por fim é realizada a sustentação oral
por um advogado especialista de
forma clara, objetiva complementando
os memoriais entregues

INTELIGÊNCIA JURÍDICA
Através da jurimetria acompanhamos o
comportamento do judiciário sobre as
matérias envolvidas e transformamos
essa informação em estratégia

ENTREGA PERSONALIZADA

ANÁLISE DETALHADA
Identificamos as ações sensíveis e
de grande impacto para seu
negócio seja pelo valor ou assunto

Maior probabilidade de êxito nos recursos

É elaborado o memorial estratégico
detalhado com base no entendimento
do julgador sobre o assunto e o mesmo
é despachado em mãos com o Relator

Previsibilidade financeira acertiva

Alteração do posicionamento das Câmaras e Turmas do
Tribunal local com relação aos assuntos de interesse do cliente

SAÚDE
DIREITO MÉDICO

É incomensurável o apoio nas decisões e mudanças de direção na esfera jurídica que o escritório do Küster Machado
nos oferece, somos altamente exigentes nestas demandas e as mesmas são profissionalmente atendidas e, além de
superadas, têm velocidade instalada.
Transformamos em conjunto com o Küster Machado uma realidade ruim no tema “judicialização da saúde” para um
tema altamente discutido com a corte. Somos performados pela jurimetria que o escritório nos fornece, ou seja,
decisões coerentes baseadas em realidades sustentáveis. Afirmamos com substância que nossa assessoria jurídica vai
além da esfera contingente, ela nos ajuda a decidir pelo certo.
CEO - Cooperativa de Saúde de Santa Catarina

CONHEÇA A EQUIPE

Adriane Zimmermann Küster
Gestora
OAB/PR 73.320 -OAB/SC 36.739

Márcio Alexandre Cavenague
Advogado
OAB/PR 27.507

Vanessa Cristina Pereira
Advogada

Ana Luiza Momm Ponsam
Advogada
OAB/PR 73.321 - OAB/SC 36.176

Paola de Franceschi Fiamoncini
Advogada
OAB/SC 48.039

Letícia Santos Lopes
Advogada
OAB/SC 52.978

Tamara Fernanda Theis
Advogada
OAB/SC 53.161

+ Admirado na categoria Abrangente no Paraná
+ Admirado no setor Marítimo
FONTE: ANÁLISE ADVOCACIA

CURITIBA - PR
(41) 3303-8000

SÃO PAULO - SP
(11) 3027-4850

LONDRINA-PR
(43) 3302-8000

FLORIANÓPOLIS - SC
(48) 3821-8800

BLUMENAU - SC
(47) 3488-8000

SUÉCIA
+46 72188-2211

linkedin/kustermachado

kustermachado

comunicacao@kustermachado.adv.br

kustermachado

facebook/kustermachado

www.kustermachado.adv.br

+55 41 99876 5862

CHINA
+86 (10) 50195 9900

