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Resumo
Advogado atuante no Estado do Rio Grande do Sul.
Atuação na linha de direito empresarial para empresas brasileiras e estrangeiras.
---------------

Experiência
Diretor na Dartagnan & Stein Sociedade de Advogados
julho de 2007 - até o momento (9 anos 2 meses)
O escritório Dartagnan & Stein Sociedade de Advogados, banca de advogados especializados, atua no
mercado do Estado do Rio Grande do Sul. Em ascensão, disponibiliza seus profissionais para atuação nas
mais diversas áreas do direito, focando prioritariamente pela defesa irrestrita dos interesses de seus clientes e
o bom atendimento.
Inicialmente, o escritório era formado por dois advogados que hoje compõem a diretoria da equipe que se
apresenta. Pensando na ampliação do campo de atuação, contamos, atualmente com um corpo jurídico de
advogados, paralegais e estagiários, além de parceiros e consultores que permitem ao escritório desenvolver
sério e competente trabalho, empreendendo um trato personalizado no deslinde de cada questão trazida ao
escritório.
Somos um escritório "full service" especializado, ou seja, atuamos nas mais diversas áreas jurídicas em
que nossos clientes necessitem de um assessoramento ou defesa de seus interesses. Essa postura nos permite
oferecer soluções abrangentes e vanguardistas na prestação jurisdicional, primando sempre pelo resultado
positivo ao cliente.

Além da atuação jurisdicional, a consultoria também é uma marca importante do escritório, principalmente
no assessoramento preventivo das empresas e no auxílio na tomada de decisões em operações com demais
empresas no Brasil e no exterior.
Primamos pela ética, qualidade jurídica e nos focamos nos resultados para nossos clientes, permitindo que
possamos construir, cada vez mais, uma rede de clientes satisfeitos com nossa atuação.
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Professor - Direito Empresarial na Faculdade Dom Alberto
janeiro de 2013 - dezembro de 2013 (1 ano)

Experiência com trabalhos voluntários
Associado na Lions Clubs International
fevereiro de 2011 - junho de 2014
Lions Clubs International é uma das maiores organizações internacional de clubes de serviço do mundo,
voltada para serviços humanitários, fundada por Melvin Jones. Seus membros, denominados como
"Companheiro Leão" ou "Companheira Leão" são associados aos Lions Clubes espalhados pelo mundo.
São aproximadamente 1,4 milhão de homens e mulheres realizando exames de vista e de saúde, construindo
parques, apoiando hospitais oftalmológicos, concedendo bolsas de estudo, auxiliando jovens, distribuindo
cestas básicas, dando apoio a entidades filantrópicas, fornecendo ajuda em momentos de catástrofes e muito
mais.

Idiomas
Inglês
Alemão
Espanhol

Competências e especialidades
Direito corporativo
Litígios civis
Planejamento estratégico
Direito Bancário
Negociação de contratos
Audiências
Direito Empresarial
Aconselhamento jurídico
Planejamento Tributário
Civil Litigation
Legal Assistance
Negotiation
Ações judiciais
Direito Imobiliário
Legal Research
Litigation
Direito comercial
Commercial Litigation
Direito da concorrência
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Corporate Law

Formação acadêmica
Fundação Getulio Vargas / FGV
Master of Business Administration (MBA), Direito da Economia e da Empresa
Universidade Cidade de São Paulo
Especialista, Direito Empresarial do Trabalho
Universidade Cândido Mendes
Especialista, Direito Tributário
Universidade de Santa Cruz do Sul
Ciências Sociais e Jurídicas, Direito Tributário
Universidade de Santa Cruz do Sul
Mestre, Direito Público

Interesses
Contatos Profissionais, Negócios, Law, Planejamento Tributário, Leitura, Etc.

Reconhecimentos e prêmios
Nome da Turma
Master Mind - Treinamento Empresarial
2011

Publicações
CARACTERIZAÇÃO DO CONFISCO: Decisões do STF fixam limites para multas tributárias aos
contribuintes
Revista Consultor Jurídico 6 de julho de 2015
Autores: Dartagnan Costa, Fernando Luis Puppe
Minha Casa Minha Vida: vedação do aluguel de imóveis adquiridos pelo programa de financiamento
habitacional enquanto não quitados
Revista Jus Navigandi 17 de dezembro de 2014
Autores: Dartagnan Costa, Fernando Luis Puppe
O artigo discorre sobre o Programa Minha Casa Minha Vida e os desvios que vêm ocorrendo em face da
compra de imóveis para locação, o que é proibido conforme a lei 11.977/2009.
Corretagem imobiliária: qual o direito do corretor?
Revista Jus Navigandi 23 de junho de 2015
Autores: Dartagnan Costa, Fernando Luis Puppe
Através do artigo há uma breve explanação acerca da corretagem imobiliária, regulada pelo Código Civil
Brasileiro, a fim de constatar em quais ocasiões é devida a comissão de corretagem ao corretores de imóveis.
ICMS no e-commerce - um novo paradigma ao instituto após a aprovação da PEC 197/2012?
Revista Jus Navigandi 16 de dezembro de 2014
Autores: Dartagnan Costa, Fernando Luis Puppe
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Critica-se a PEC 197/2012, a qual está em discussão no Congresso Nacional, visando alterar a legislação do
ICMS no e-commerce. É praticamente uma alteração constitucional para "inglês ver", mantendo o problema
legislativo.
Da ação de busca e apreensão e da alienação fiduciária em garantia. Alterações procedimentais e
jurisprudenciais com o advento do artigo 101 da Lei 13.043/2014.
Revista Jus Navigandi 9 de janeiro de 2015
Autores: Dartagnan Costa, Fernando Luis Puppe
Alterações ocorridas na ação de busca e apreensão de bem garantido por alienação fiduciária, com o advento
do artigo 101 da Lei 13.043/2014, que alterou substancialmente o Decreto-Lei 911/1969, simplificando o
procedimento da referida ação cautelar.
O COMBATE DA CORRUPÇÃO COMO POLÍTICA DE ESTADO? Acordo de Leniência e
considerações acerca da Lei 12.846/13.
Revista Jus Navigandi 27 de fevereiro de 2015
Autores: Dartagnan Costa, Fernando Luis Puppe
A fim de evitar que as grandes empresas ficassem impunes de possíveis crimes contra a Administração
Pública, prejudicando os cofres públicos e, indiretamente, toda a população, houve a previsão legal da
responsabilidade objetiva da pessoa jurídica.
Assistência judiciária gratuita: o requerimento inócuo de renovação do pedido do benefício em grau
recursal perante as cortes superiores.
Revista Jus Navigandi 19 de maio de 2015
Autores: Dartagnan Costa, Fernando Luis Puppe
O artigo aborda as exigências criadas, algumas descabidas, pelas Cortes Superiores para possibilitar a
interposição de recurso especial e/ou extraordinário por parte processual beneficiária da Assistência
Judiciária Gratuita.
Honorários sucumbenciais: divisão dos honorários em caso de litisconsórcio vencedor com procuradores
diferentes.
Revista Jus Navigandi 1 de junho de 2015
Autores: Dartagnan Costa, Fernando Luis Puppe
O estudo visa definir a modo da rateio dos honorários sucumbenciais fixados em sentença judicial, para o
caso de litisconsórcio vencedor representado por mais de um advogado/escritório de advocacia.
Contratos bancários:limitação da taxa de juros remuneratórios na notas/cédulas de crédito comercial,
industrial e rural.
Revista Jus Navigandi 1 de junho de 2015
Autores: Dartagnan Costa, Fernando Luis Puppe
O artigo pretende abordar a limitação da taxa de juros remuneratórios nas Notas de Crédito Comercial,
Industrial e Rural, com relação às quais, ao contrário de quase todos os demais contratos bancários, não se
aplica a Taxa Média de Mercado do Bacen.
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Entre em contato diretamente com Dartagnan no LinkedIn
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