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O Lara & Coelho Advogados 

Associados é um escritório 

que se destaca por sua 

atuação abrangente na 

área empresarial, sendo 

reconhecido pela qualidade 

dos serviços prestados e pelo 

atendimento personalizado 

aos seus clientes.

Através da conjugação da 

experiência profissional de 

seus sócios e de uma equipe 

multidisciplinar, formada 

por advogados altamente 

qualificados, o escritório 

está apto a oferecer 

resultados que superem 

as expectativas dos 

clientes, sempre pautado 

pela ética, segurança, 

agilidade e, principalmente, 

comprometimento com a 

excelência técnica. 

Neste sentido, a fim de 

assegurar a qualidade das 

informações fornecidas aos 

seus clientes, o escritório 

desenvolveu, há quase 10 

anos, o seu próprio Manual de 

Procedimentos, o qual está 

em constante atualização 

para manter a organização 

do trabalho interno e, 

principalmente, proporcionar 

uma cultura organizacional 

pautada no comportamento 

ético e transparente de seus 

coladores. 

O escritório incentiva a 

constante atualização e 

especialização do seu corpo 

jurídico, garantindo a entrega 

das melhores soluções 

para os negócios de seus 

clientes e contribuindo 

com a tomada de decisões 

estratégicas. 

O comprometimento 

da equipe e a qualidade 

dos serviços prestados 

aos seus clientes fazem 

com que o Lara & Coelho 

Advogados Associados seja 

constantemente premiado e 

reconhecido como um dos 

escritórios mais admirados 

do país pela publicação 

especializada “Análise 500”. 

Além de investir no 

desenvolvimento de sua 

equipe de profissionais, 

o escritório dispõe de 

uma estrutura moderna, 

proporcionando todos 

os meios necessários ao 

exercício eficaz da advocacia 

e demais atividades 

administrativas relacionadas. 

Com sede em Curitiba, 

Estado do Paraná, e filial na 

capital do Estado de São 

Paulo, o escritório está pronto 

para atender às demandas 

de seus clientes em todo 

o território nacional, seja 

por meio de sua estrutura 

própria ou de escritórios 

correspondentes. 

O escritório dispõe, ainda, 

de profissionais com 

habilidade em diversos 

idiomas, bem como mantém 

correspondentes em todos os 

grandes mercados mundiais, 

o que garante a qualidade 

dos serviços, também no 

âmbito internacional. 

Lara & Coelho Advogados Associados
Lara & Coelho Advogados 

Associados is a full-service 

law firm specialized in 

the most diverse areas of 

corporate law, being praised 

for its high standard of work 

and customized service. 

The partners’ professional 

experience unites with a 

multidisciplinary team of 

highly qualified lawyers 

in order to deliver results 

that surpass our clients’ 

expectations. All our 

efforts are centered in 

ethics, security, agility and 

commitment to excellence. 

Therefore, reassuring the 

quality of the information 

delivered to our clients 

is what motivated us to 

develop our very own Manual 

of Procedures almost ten 

years ago. It is always kept 

up to date as to maintain 

daily work organization 

and provide transparency 

and ethics as our firm’s 

organizational culture. 

The firm encourages the 

constant development of 

our lawyers. This assures us 

that we are able to deliver 

the best solutions to our 

clients’ businesses and it 

will contribute to strategic 

decision making.

Lara & Coelho Advogados 

Associados relies on team 

commitment and quality 

work to succeed and it 

pays off whenever we are 

awarded as one of the 

most admired law firms in 

the country by specialized 

publisher ‘Analise 500’.

Besides investing in the 

development of the team, 

the firm provides modern 

structure which allows 

efficient and thorough work 

practise. 

Headquartered in Curitiba, 

state of Parana, and having 

a branch in Sao Paulo, state 

of Sao Paulo, the firm is 

ready to meet demands from 

customers all over the country 

using its own structure or 

counting on corresponding 

law firms.

The firm also relies on multi-

language professionals as well 

as maintains correspondents 

in all major global markets 

which guarantees the quality 

of our services abroad. 
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tr ibutário

tax

Lara & Coelho Advogados 

Associados is recognized by 

its work in tax law regarding 

consulting, planning, 

administrative litigation 

and judicial proceedings 

through liability intelligence 

management. 

Legal counsel is meant 

to maximize fiscal results 

in commercial activities 

tending to, offsetting 

arrangements and review 

of tax procedures in the 

federal, state and city 

spheres. 

The office has experience 

in managing infrastructure 

projects on transportation, 

logistics, port and energy 

production, supporting 

customers throughout the 

entire process, from viability 

and fiscal benefits to its 

effective implementation.

Lara & Coelho Advogados 

Associados also represents 

its clients in judicial and 

administrative litigation, 

including the supreme court.

O Lara & Coelho Advogados Associados é 

reconhecido por sua atuação em matéria 

tributária, tanto na área de consultoria 

e planejamento, como na condução do 

contencioso administrativo e judicial, 

através da gestão inteligente de passivo. 

A assessoria jurídica, em âmbito federal, 

estadual e municipal, é destinada à 

maximização de resultados fiscais nas 

atividades empresariais e tendentes 

ao aproveitamento de créditos, 

compensações e recuperação de 

tributos indevidamente pagos. 

O escritório conta com experiência no 

acompanhamento de grandes projetos de 

infraestrutura, com destaque nos setores 

de transporte, logística, portuário e energia, 

assessorando os clientes em todas as 

etapas, desde a análise de viabilidade e 

aproveitamento de benefícios fiscais, 

até a sua efetiva implantação. 

No acompanhamento do contencioso, 

atua na representação de seus clientes 

em todas as instâncias administrativas 

e judiciais do país, incluindo os 

Tribunais Superiores. 

aduaneiro, 
navegação 

e portuário 

customs, 
navigation 
and port  

Lara & Coelho Advogados 

Associados has outstanding 

work experience in customs 

regulations, navigation and 

port, offering specialized 

legal counsel throughout 

administrative and judicial 

litigation as well as in an 

advisory sphere. 

The office helps clients 

initiate operation as foreign 

traders, handle special 

customs procedures, fiscal 

classification of goods, 

customs valuation, customs 

clearance, support with 

national regulatory agencies, 

antidumping form requests, 

and legal support for special 

inspection procedures 

and general administrative 

processes. 

The office is also recognized 

for its expertise in 

administrative processes to 

install bonded warehouses. 

The firm has participated in 

the implementation of one 

of the most important ports 

in the south of Brazil. The 

office also offers counsel 

in everyday port matters, 

especially when it comes to 

storage and moving of goods. 

In this area, particularly, we 

are proud to be part of the 

installation of the first private 

port terminal in Brazil. 

We offer specialized counsel 

in navigation law supporting 

navigation companies, 

asset owners, ship owners, 

charterers, transporters and 

shipping agents. 

The office supports trading 

companies and logistics 

operators in activities related 

to international trade. 

Our expertise in these areas 

is recognized nationwide, 

especially for partner Jose 

Augusto Lara dos Santos’ 

work, highlighted in main 

publications in the sector. 

O Lara & Coelho Advogados Associados 

tem destacada atuação nas áreas 

do direito aduaneiro, da navegação 

e portuário, oferecendo assessoria 

jurídica especializada na condução do 

contencioso administrativo e judicial, 

bem como na esfera consultiva. 

Na área aduaneira o escritório atende 

questões relacionadas à habilitação 

de empresas para operar no comércio 

exterior brasileiro, regimes aduaneiros 

especiais, classificação fiscal de 

mercadorias, valoração aduaneira, 

despacho aduaneiro, atuação junto 

aos órgãos intervenientes e anuentes, 

exigência de direitos antidumping e 

compensatórios, além de defesas em 

procedimentos especiais de fiscalização 

e processos administrativos em geral. 

Ainda, o escritório é reconhecido 

pela expertise em relação ao 

acompanhamento dos processos 

administrativos de instalação de 

recintos alfandegados. 

Já em relação ao aspecto portuário, 

o escritório participou do projeto de 

implantação dos principais terminais 

portuários da Região Sul, bem como 

oferece suporte jurídico em questões 

relacionadas às atividades cotidianas 

destes terminais, especialmente no 

que diz respeito a guarda e 

movimentação de mercadorias. 

Nesta área, particularmente, orgulha-se 

de ser um dos responsáveis pela 

instalação do primeiro terminal 

portuário de uso privado do Brasil. 

O escritório desempenha assessoria 

especializada em direito da navegação, 

atuando para empresas de navegação, 

proprietários de embarcações, 

armadores, afretadores, transportadores 

e agentes marítimos. 

A atuação do escritório comtempla 

também o atendimento das trading 

companies e dos operadores logísticos 

no desempenho das atividades 

relacionados ao comércio internacional. 

A expertise do escritório nestas 

áreas é reconhecida nacionalmente, 

especialmente pela atuação de seu sócio 

José Augusto Lara dos Santos, destacado 

nas principais publicações do setor. 

Áreas de Atuação    Practices
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alternative 
dispute 

resolution 
-

mediação,
negociação 

e arbitragem

alternative 
dispute 
resolution 
-
mediation, 
negotiation 
and arbitration

Lara & Coelho Advogados 

Associados has a specialized 

team to make use of 

alternative methods in 

dispute resolution, with 

representative participation in 

ad hoc arbitrations in various 

national and international 

arbitration chambers, 

such as AAA American 

Arbitration Association and 

ICC International Chamber of 

Commerce. 

Partner Jonny Paulo da 

Silva has wide experience 

in composition of dispute 

and has acted as a pioneer 

in arbitration proceedings 

in the country, shining out 

for his excellent results 

obtained in high-level 

complexity results which 

brought major recognition 

and got him to the position as 

president of south of Brazil’s 

major arbitration chamber, 

ARBITAC. 

Having a skilled and 

experienced team, the office 

is fit to represent its clients 

in extrajudicial dispute 

resolution procedures as well 

as preventing and solving 

conflicts while assisting and 

following up on negotiations.

O Lara & Coelho Advogados Associados 

conta com uma equipe especializada em 

métodos alternativos de resolução de 

disputas, com participação representativa 

em arbitragens ad hoc ou institucionais nas 

mais diversas câmaras arbitrais, nacionais 

e internacionais, tais como a Associação 

Brasileira American Arbitration Association 

– AAA e a International Chamber of 

Commerce – ICC. 

Seu sócio Jonny Paulo da Silva tem ampla 

experiência na composição de litígios e 

atuou com pioneirismo em procedimentos 

arbitrais no país, destacando-se pelos 

excelentes resultados obtidos em casos 

de elevada complexidade, reconhecimento 

que o levou a ocupar a presidência da 

principal câmara de arbitragem do Sul 

do Brasil, a ARBITAC. 

Com uma equipe experiente e capacitada, 

o escritório está apto a representar seus 

clientes em procedimentos extrajudiciais 

de resolução de disputas, bem como 

na prevenção e solução de conflitos, 

prestando assistência e acompanhamento 

de negociações. 

Áreas de Atuação    Practices

c ível  e 
comercial 

empresarial

civil and 
corporate law
 

Lara & Coelho Advogados 

Associados has a recognized 

and qualified team which 

serves civil and corporate law 

related matters.

Our multidisciplinary team 

assists the companies in 

all procedures related 

to business law, such as 

contract, partnership, 

succession, intellectual 

property and consumer 

relations.

The office participates in the 

negotiation and structuring 

of national and international 

contracts, outlining risks and 

due responsibility through 

customized treatment and 

necessity oriented action. 

Lara & Coelho Advogados 

Associados also offers 

counsel in enterprise 

constitution as publicly 

or privately held capital, 

bylaws , participation in 

general meetings and 

shareholders meetings, 

as well as negotiation of 

shareholders’ agreements and 

implementation of corporate 

restructuring project. 

O Lara & Coelho Advogados Associados 

conta com uma equipe qualificada e 

com reconhecida experiência na prática 

consultiva e contenciosa em matéria 

Cível e Comercial Empresarial. 

A atuação do escritório é abrangente e 

envolve as áreas relacionadas a contratos, 

societário, sucessões, propriedade 

intelectual e relações de consumo. 

O escritório participa da negociação e 

estruturação de contratos nacionais e 

internacionais, delineando os riscos e 

responsabilidades envolvidos, 

empre através de um atendimento 

personalizado e direcionado às 

necessidades de seus clientes. 

No que se refere a questões societárias, 

o Lara & Coelho Advogados Associados 

oferece as seus clientes assessoria para 

a constituição de empresas, de capital 

aberto ou fechado, elaboração de 

contratos e estatutos sociais, participação 

em assembleias gerais e reuniões de 

sócios, bem como desenvolve projetos de 

reestruturação societária. 
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fusões e 
aquisições

(m&a)

mergers and 
acquistion (m&a)

Lara & Coelho Advogados 

Associados has a 

multidisciplinary team which 

is fit to offer support in 

mergers and acquisition, 

transactions considering 

risk management, asset 

commitment, liability checking, 

tributary management and 

due diligence. 

O Lara & Coelho 

Advogados Associados 

conta com uma equipe 

multidisciplinar apta 

a oferecer apoio em 

operações de cisão, 

incorporação, fusão, 

aquisição ou alienação de 

empresas, e reestruturação 

societária em geral, a partir 

da avaliação de riscos, 

do comprometimento 

patrimonial, apuração de 

passivos e ativos tributários, 

bem como da realização 

de due diligence.

recuperação 
de empresas 

e falência

restructuring 
and insolvency

Lara & Coelho Advogados 

Associados has wide 

experience in restructuring 

and insolvency  practices.

With experience in 

coordinating complex 

projects, the office 

has a multidisciplinary 

team dedicated to debt 

negotiation, debt restructure, 

investment attraction, 

restructuring and insolvency 

procedures and plans for 

judicial or extrajudicial 

reorganization.

The office also works 

with credit recovery and 

preservation for companies 

going through business 

recovery or bankruptcy 

processes as well as counsel 

in creditor groups. 

O Lara & Coelho Advogados Associados 

tem ampla experiência na condução de 

processos de recuperação de empresas 

que se encontram em situações de 

insolvência. 

Para tanto, o escritório conta com uma 

equipe multidisciplinar dedicada a 

renegociação de débitos, reestruturação 

de dívidas, atração de novos 

investimentos, meios alternativos de 

financiamento e elaboração de planos 

de recuperação judicial. 

O escritório atua também na recuperação 

e preservação de créditos em face de 

empresas em processo de recuperação 

ou falência e na assessoria de sociedades 

de credores.

Áreas de Atuação    Practices
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JOSÉ AUGUSTO LARA DOS SANTOS
augusto.lara@laracoelho.com.br

FORMAÇÃO: Graduado em Direito pela Pontifícia 

Universidade Católica do Paraná; Especialista em Direito 

Tributário Contemporâneo pelas Faculdades Integradas 

Curitiba; Mestre em Direito Tributário pela Pontifícia 

Universidade Católica de São Paulo; Doutorando em Direito 

Tributário pela Pontifícia Universidade de São Paulo.

ATUAÇÃO: Sócio fundador do escritório LARA & 

COELHO Advogados Associados, é um entusiasta 

do Direito Tributário, área a que se dedicou desde seu 

primeiro ano de faculdade. Lecionou em renomadas 

Universidades e trabalhou em tradicionais escritórios de 

advocacia e em empresas multinacionais, aprofundando 

seus conhecimentos tributários Ampliou sua atuação 

para matérias correlatas - como Direito Aduaneiro, de 

Navegação e Portuário — o que o possibilita oferecer 

ímpar assessoria consultiva e contenciosa no setor.

ATIVIDADES DOCENTES: Professor substituto de 

Direito Tributário pela Universidade Federal do Paraná; 

Professor de Direito Aduaneiro e Direito da Navegação 

pela Universidade Federal do Paraná.

IDIOMAS: Português e Inglês.

EDUCATION: Graduated in Law 

from Pontificia Universidade 

Católica do Paraná; Specialist 

in Tax Law by Faculdades 

Integradas Curitiba; Master in 

Tax Law at PUC/SP; Undergoing 

Doctorate in Tax Law from 

Pontifícia Universidade Católica 

de São Paulo.

PROFESSIONAL EXPERIENCE: 

co-founding Partner of LARA & 

COELHO Advogados Associados, 

Professor José Augusto Lara dos 

Santos has always been a tax Law 

enthusiast, the area to which he 

has dedicated his career since 

his first year of Law School. Due 

to his teaching career in several 

Universities, in addition to several 

years as an attorney in traditional 

law firms, multinational 

companies, and finally in his own 

law firm — founded several years 

ago –, he considerably enlarged 

his knowledge in the tax area, 

and expanded his expertise to 

correlated subjects, such as 

Customs and Navigation law, and 

the Law on Ports; which enables 

him to offer exceptional advice in 

preventive matters and litigation.

TEACHING ACTIVITIES: Tax 

Law Substitute Professor at 

Universidade Federal do Paraná; 

• Customs and Navigation Law 

Professor at Universidade Federal 

do Paraná.

LANGUAGES: 

Portuguese and English.

Estrutura do 
Corpo Jurídico 

Our staf f
Lara & Coelho Advogados Associados is formed by a team 

of partners, associates and paralegals with solid academic 

background and professional experience. 

MARCUS AURÉLIO COELHO
marcus.coelho@laracoelho.com.br

FORMAÇÃO: Graduado em Direito pela Faculdade de 

Direito de Curitiba (graduação iniciada na Universidade 

Mackenzie de São Paulo).

ATIVIDADES DOCENTES: Professor convidado do 

curso de pós-graduação em propriedade industrial na 

Universidade Federal do Paraná; Professor convidado 

do curso de pós-graduação em Propriedade Industrial 

no Centro Universitário Positivo; Professor convidado do 

curso de pós- graduação em Propriedade Industrial no 

Instituto Brasileiro de Estudos Jurídicos de Curitiba — PR.

IDIOMAS: Português e Inglês.

EDUCATION: Graduated in Law 

from Faculdade de Direito de 

Curitiba (he initiated his gradua-

tion at Univesidade Mackenzie, in 

São Paulo).

TEACHING ACTIVITIES: Guest 

Professor at the post-graduation 

course in Intellectual Property at 

Universidade Federal do Paraná; 

Guest Professor in Intellectual 

Property at Centro Universitá-

rio Positivo, Guest Professor in 

Intellectual Property at Instituto 

Brasileiro de Estudos Jurídicos de 

Curitiba

LANGUAGES: 

Portuguese and English.

O Lara & Coelho Advogados Associados conta com 

um corpo jurídico formado por sócios, associados e 

assistentes legais, com sólida formação acadêmica 

e experiência profissional. 
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JONNY PAULO DA SILVA 

jonny.silva@laracoelho.com.br

FORMAÇÅO: Graduado em Direito pela Pontifícia 

Universidade Católica do Paraná; Especialista em 

Contratos Internacionais pela Pontifícia Universidade 

Católica do Paraná; Especialista em Direito Internacional 

pela Universidade Positivo.

ATUAÇÅO: Advogado atuante em consultoria 

empresarial desde 1999 e sócio fundador do escritório 

LARA & COELHO, dedica-se ao Direito Comercial, com 

ênfase em contratos. No Contencioso, supervisiona 

a atividade do Departamento de Direito Privado do 

L&C. Presta consultoria acerca da arbitragem e do 

processamento de arbitragens perante a Arbitac, 

entidade da qual foi Presidente.

ATIVIDADES DOCENTES: Professor do curso de 

Especialização em Processo Civil do Instituto de 

Direito Romeu Felipe Bacellar; Professor do curso 

de especialização em Processo Civil da Pontifícia 

Universidade Católica do Paraná; Professor do Núcleo 

de Direito da Fundação Getúlio Vargas no curso de 

especialização em Arbitragem, Professor do curso 

de especialização em Mediação e Arbitragem da 

Universidade Univille.

IDIOMAS: Português, Inglês e Espanhol.

EDUCATION: Graduated in Law 

from Pontifícia Universidade 

Católica do Paraná; Specialist 

in international Contracts 

from Pontifícia Universidade 

Católica do Paraná; Specialist 

in International Law from 

Universidade Positivo.

PROFESSIONAL EXPERIENCE 

Jonny has been working with 

Corporate Law since 1999 and 

is a founding shareholder of 

LARA & COELHO - Advogados 

Associados, where he has 

focused in Commercial Law, 

with emphasis in contracts. He 

oversees all activities by the 

Firm’s Private Law Department 

in Curitiba, especially litigation-

wise. Jonny also renders services 

to business people and the public 

in general about arbitration 

and arbitration processing with 

Arbitac - an entity he presided. 

TEACHING ACTIVITIES: Professor 

of Civil Procedure at Instituto 

de Processo Civil Romeu 

Felipe Bacellar; professor of 

Civil Procedure at Pontifícia 

Universidade Católica do Paraná; 

Guest Professor of Arbitration at 

Núcleo de Direito da Fundação 

Getúlio Vargas, Guest Professor 

of Arbitration and Mediation at 

Universidade Unville .

LANGUAGES- Portuguese, 

English and Spanish

Estrutura do Corpo Jurídico    Our Staf f
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www.laracoelho.com.br

CURITIBA / PR

Av. Senador Souza Naves, 1788   

Cristo Rei - CEP 80050-152 

T/F +55 (041) 3079 3089

-

SÃO PAULO / SP

Rua das Olimpíadas, 205 - 4º andar 

Contineltal Square Vila Olímpia

CEP 04551-000

T/F +55 (011) 3151 6833 

T/F +55 (011) 3237 1626
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