PORTFÓLIO

Desde 1991
em defesa de
seus interesses
Há décadas na assessoria aos
produtores e proprietários rurais,
o escritório acumula não apenas
um significante quadro de
resultados, como também uma
vasta experiência vinculada aos
desafios do segmento, os quais
exigem um valioso diferencial na
superação dos objetivos,
essencialmente: conhecer e
entender os riscos da atividade, as
peculiaridades técnicas e jurídicas,
a realidade e as expectativas do
setor, assegurando a realização de
um trabalho baseado em soluções
inovadoras, garantindo, dessa
forma, o desenvolvimento
no campo.

Especialista
em Direito Rural
e do Agronegócio
Atendimento especializado em
diversas áreas do direito
relacionadas ao setor rural e do
agronegócio. O escritório tem
atuação em diversos Estados
em demandas de média e alta
complexidade, na defesa e
proteção jurídica dos interesses
e direitos dos produtores e
proprietários rurais, bem como
de empresas do ramo, seja
em caráter preventivo
ou contencioso.

Missão
Propiciar segurança jurídica e apresentar soluções
para a defesa e proteção dos interesses e direitos dos
produtores e proprietários rurais, seja em caráter
preventivo ou contencioso, com o objetivo de auxiliar
o desenvolvimento, por meio da otimização de
procedimentos, da desburocratização de relações
contratuais, da regulação tributária e da assessoria
de gestão.

Visão
Tornar-se referência nacional, consolidando a
experiência e a reputação, adquiridas em mais
de 30 anos de atuação no Direito Rural e
do Agronegócio, operando uma assistência
jurídica humanizada, com foco na ampla
compreensão das demandas, visando a
superação das expectativas dos clientes.

Valores
Primazia técnica e jurídica: o Ailtamar
Advogados baseia-se na inovação,
transparência, ética, confiabilidade,
boa comunicação e excelência
no atendimento.

Gestão jurídica
e administrativa
Sob um modelo de gestão jurídica e
administrativa voltada para a excelência, o
Escritório busca profissionalizar e maximizar as
capacidades intelectual, analítica e processual
de seus integrantes, sempre com o propósito de
garantir o sucesso nas demandas confiadas por
nossos clientes, pessoas físicas e jurídicas.
Modelo de gestão
Software jurídico
Controladoria jurídica
Plano de metas
Avaliação de desempenho
Código de Postura e Ética
Gestão de clima organizacional
Cursos de aperfeiçoamento profissional

Código
de postura
Abrangendo aspectos inerentes à rotina de
trabalho, comportamentos profissionais, ética,
compromisso e relacionamento com os clientes,
o código de postura do Escritório sustenta uma
política de confiabilidade, confidencialidade,
comunicação eficiente, dedicação e
transparência em nossa prestação de serviços.

Proteção jurídica
completa para você,
sua propriedade
ou empresa

Patrimônio rural de pessoas
físicas
GESTÃO DE PATRIMÔNIO (ORGANIZAÇÃO E
REGULARIDADE)
DIREITO DE FAMÍLIA E SUCESSÕES
PLANEJAMENTO SUCESSÓRIO (ASSESSORIA PREVENTIVA)
INVENTÁRIO E PARTILHA (ASSESSORIA RESOLUTIVA)

Patrimônio rural de empresas
do agronegócio
GESTÃO DE PATRIMÔNIO (REGULARIDADE - COMPLIANCE)
GESTÃO CONTRATUAL DO AGRONEGÓCIO (CONTROLE
JURÍDICO DE NEGÓCIOS E OPERAÇÕES)
HOLDINGS RURAIS (PLANEJAMENTO, OTIMIZAÇÃO
E GERÊNCIA EMPRESARIAL)
FALÊNCIA E RECUPERAÇÃO JUDICIAL

Propriedade rural
REGULARIZAÇÃO FUNDIÁRIA
RESOLUÇÃO DE QUESTÕES POSSESSÓRIAS
E DOMINIAIS
RESOLUÇÃO DE CONFLITOS AGRÁRIOS
ESTUDO DE DOCUMENTOS E VIABILIDADE
DE NEGÓCIOS
CONTRATOS DE PARCERIA
CONTRATOS DE ARRENDAMENTO
CONTRATOS DE COMPRA E VENDA
ASSESSORAMENTO EM LEILÕES JUDICIAIS
PROCEDIMENTOS CARTORIAIS
(USUCAPIÃO, RETIFICAÇÃO DE
ÁREA, REGISTROS ETC.)

Direitos e defesas tributárias
ESTUDO DE REGULARIDADE PROCESSUAL
ANÁLISE CONTÁBIL (COMPLIANCE FISCAL)
REGULARIZAÇÃO DE PASSIVO FISCAL (PLANO DE
AMORTIZAÇÃO, PARCELAMENTOS, REFIS)
ASSESSORIA NA ESFERA EXTRAJUDICIAL E JUDICIAL
DEFESA EM AUTUAÇÕES ADMINISTRATIVAS
DEFESA EM EXECUÇÕES FISCAIS
ATUAÇÃO EM INSTÂNCIAS RECURSAIS
PLANEJAMENTO E RECUPERAÇÃO TRIBUTÁRIA

Assessoria Administrativa
PROCEDIMENTOS DE VISTORIA E FISCALIZAÇÃO DE IMÓVEIS
CONTROLE E DEFESA DOS ÍNDICES DE PRODUTIVIDADE RURAL
LIBERAÇÃO DE CCIR
DESAPROPRIAÇÃO E INDENIZAÇÃO
CERTIFICAÇÃO DE PERÍMETRO (GEORREFERENCIAMENTO)
REGULARIZAÇÃO EM ÁREAS DE CONCESSÕES DE USO

Direitos e defesas ambientais
ESTUDO DE REGULARIDADE PROCESSUAL
ANÁLISE DOCUMENTAL
ASSESSORIA NA ESFERA EXTRAJUDICIAL E JUDICIAL
DEFESA EM AUTUAÇÕES ADMINISTRATIVAS
CAR, LICENCIAMENTOS E PROJETOS TÉCNICOS
ATUAÇÃO EM INSTÂNCIAS RECURSAIS

Direitos trabalhistas e
previdenciários
IDENTIFICAÇÃO E SANEAMENTO DE IRREGULARIDADES
EM CONTRATAÇÕES
PLANO DE REORGANIZAÇÃO E REESTRUTURAÇÃO
DOS RECURSOS HUMANOS
DEFESA EM RECLAMAÇÕES TRABALHISTAS
AUDITORIA SOBRE CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS
ASESSORIA EM DEMANDAS PREVIDENCIÁRIAS
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