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Institucional

O CKVS Advogados, com atuação em todo o Brasil, foi fundado por sócios que atuam em áreas
distintas do direito, sendo o Advogado Dr. Leandro Consalter Kauche, responsável pela
coordenadoria do Direito Empresarial e áreas correlatas e a Advogada Dra. Giseli Cristina do
Rosário Vilela da Silveira Consalter Kauche, responsável pela coordenadoria do Direito de
Família e Sucessões.
Nessa junção, nossa sociedade se identifica com o modelo de Escritório Boutique, baseado
no exemplo europeu, que conta com equipe altamente especializada e atuação em matérias
específicas, cujo objetivo é aproximar o cliente do advogado, estando o coordenador da
respectiva área disponível para atender e viabilizar todas as soluções de cada caso
apresentado.
Assim, a missão do CKVS Advogados é apresentar soluções éticas, ágeis e eficazes, vez que as
ações concretizadas pela equipe visa um compromisso de parceria profissional, prevenindo
eventuais problemas jurídicos, além de antecipar soluções aos casos apresentados.
MISSÃO:
Prestar serviços jurídicos de alta qualidade, consistentes, customizados e ágeis, conhecendo as
necessidades e os objetivos de nossos clientes, com o diferencial de um atendimento
personalizado.
VISÃO:
Ser reconhecido pelo mercado como referência na prestação de serviços jurídicos especializados.
VALORES:
O nosso maior patrimônio é a história que estamos construindo (atendimento per sonalizado,
compromisso, ética, honestidade, organização e zelo).

Sócios

Leandro Consalter Kauche
(OAB-MS 13.136 | OAB-PR 64.480)
E-mail: leandro@ckvs.com.br
Coordenador do Direito Empresarial e áreas correlatas
Sócio-fundador do Consalter Kauche & Vilela da Silveira Advogados, sediado em Curitiba (PR);
Administrador Judicial de Massas Falidas;
Foi membro da Comissão de Defesa as Prerrogativas dos Advogados da OAB/PR
(triênio 2013-2015);
Foi membro da Rede Nacional de Proteção dos Direitos Humanos da OAB/PR para atuação na
Copa do Mundo FIFA 2014;
Foi membro da Comissão de Defesa as Prerrogativas dos Advogados da OAB/MS
(triênio 2010-2012);
Mestrando em Direito Empresarial e Cidadania, pelo Centro Universitário de Curitiba –
UNICURITIBA;
Especialista em Direito Tributário pelo Instituto Brasileiro de Estudos Tributários – IBET;
Especialista em Direito Civil, Empresarial e Processual Civil com capacitação para Ensino no
Magistério Superior pela Faculdade de Direito Damásio de Jesus;
Graduado em Ciências Jurídicas pela Universidade Católica Dom Bosco – UCDB
(Campo Grande - MS), em 2006;
Publicação de livros e artigos em diversas revistas e sites jurídicos.

Sócios

Giseli Cristina do Rosario Vilela da Silveira Consalter Kauche
(OAB-PR 63.543)
E-mail: giseli@ckvs.com.br
Coordenadora do Direito de Família e das Sucessões
Sócia-fundadora do Consalter Kauche & Vilela da Silveira Advogados, sediado em Curitiba (PR);
Foi membro da Comissão de Advogados Iniciantes da OAB/PR (triênio 2013-2015);
Pós-graduada pela Fundação Escola do Ministério Público – FEMPAR;
Pós-graduada pela Escola da Magistratura do Paraná – EMAP;
Graduada em Direito pela Faculdade de Direito de Curitiba – UNICURITIBA, em 2012.
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DIREITO EMPRESARIAL e áreas correlatas
Coordenador: Dr. Leandro Consalter Kauche
DIREITO CIVIL
Código de Defesa do Consumidor;
Condomínios;
Consultivo e Contencioso;
Contratos;
Direito das Obrigações;
Propriedade;
Responsabilidade Civil.
DIREITO EMPRESARIAL E SOCIETÁRIO
Acordos de leniência;
Compliance;
Constituições Societárias;
Consultivo e Contencioso;
Contratos;
Fusões e aquisições;
Governança Corporativa;
Grupos econômicos;
Holding;
Lei anticorrupção;
Liquidação e dissolução de sociedades;
Proteção patrimonial dos sócios;
Recuperação judicial e falência;
Reorganizações societárias;
Títulos de crédito.
DIREITO PENAL EMPRESARIAL
Crimes Ambientais;
Crimes Falimentares;
Crimes Financeiros e Econômicos;
Crimes nas Relações de Consumo;
Crimes nas Relações de Trabalho;
Crimes Tributários;
Corrupção ativa e passiva;
Delação premiada;
Fraudes em licitações;
Lavagem de Dinheiro.
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DIREITO DO TRABALHO
Análise e elaboração de contratos de trabalho;
Consultivo e contencioso;
Due diligence;
Negociação coletiva;
Planejamento trabalhista (redução do passivo);
Terceirização.
DIREITO TRIBUTÁRIO
Compensações tributárias;
Consultoria tributária (tributos municipais, estaduais e federais);
Contencioso tributário (administrativo e judicial);
Due diligence;
Holding;
Orientação no atendimento à fiscalização.
Planejamento familiar e sucessório;
Planejamento tributário e revisão de tributos;
Regime de tributação (simples, lucro real e lucro presumido).
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DIREITO DE FAMÍLIA E DAS SUCESSÕES:
Coordenadora: Dra. Giseli Cristina do Rosário Vilela da Silveira Consalter Kauche
Adoção (bilateral, homoafetiva e unilateral);
Alienação parental;
Alimentos (gravídicos, execução, exoneração e revisão);
Alteração de registro civil (mudança de nome e sobrenome, transexualidade);
Casamento (anulação, alteração de regime de bens);
Conversão da separação judicial em divórcio;
Curatela;
Deserção de herdeiro;
Divórcio (consensual e litigioso – extrajudicial ou judicial);
DNA;
Emancipação;
Guarda (alternada, compartilhada e unilateral);
Guarda compartilhada de animal doméstico;
Indenização por abandono afetivo;
Indenização por alienação parental;
Indenização por danos morais - perda de uma chance (desfazimento de noivado);
Indenização por danos morais (traição);
Inventário (arrolamento e partilha - extrajudicial e judicial);
Lei Maria da Penha (acompanhamento de processos criminais – violência doméstica);
Paternidade (Investigação de paternidade, negativa de paternidade, paternidade socioafetiva);
Partilha e sobrepartilha de bens (ações de anulação de ato jurídico – frustração de partilha);
Poder familiar (destituição e suspensão);
Prestação de contas;
Regulamentação de visitas (pais e avós);
Separação de corpos;
Testamentos e codicilos;
Tutela;
União estável (reconhecimento e dissolução).
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Nosso grande diferencial é a forma como recebemos cada um de nossos clientes,
proporcionando o cuidado na análise e a providência que cada caso requer, com dedicação,
entusiasmo e profissionalismo.
Mantemos reuniões periódicas para alinhar as discussões judiciais.
E como forma de proporcionar aos nossos clientes uma maior transparência e comodidade,
disponibilizamos o envio, por e-mail, de relatório mensal com os últimos andamentos dos
processos.
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O CKVS Advogados disponibiliza diversas formas de contratação para a prestação de seus
serviços, a destacar:
- Consulta;
- Por ação ou serviço;
- Mensal;
- Timesheet – lançamento de horas trabalhadas.
Para maiores informações sobre cada modalidade, entre em contato conosco.

Rua Marechal Deodoro, n. 857 – Cj. 1701 – Ed. The World
Centro - CEP 80.060-010 – Curitiba/PR
Tel. (41) 3524-4771 | 3528-4771
contato@ckvs.com.br
OAB/PR 4.159

