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Somos referencia neste setor. Entendemos o negócio, a regulamentação 

governamental e a indústria da agricultura. Assessoramos os nossos clientes de 

acordo com as necessidades dos seus negócios. Nossa equipe multidisciplinar oferece 

assessoria jurídica para uma gama completa de negócios que envolvem a produção e 

processamento de diversas commodities agrícolas, grãos, pecuária, agricultura e 

indústria florestal. Nossos profissionais são altamente especializados e conhecedores 

das questões mais atuais da biotecnologia, segurança alimentar, regulamentações 

estaduais e federais e biocombustíveis. 

Nosso conhecimento diferenciado do agronegócio também abrange uma 

variedade de atividades, incluindo fornecimento de insumos, processamento, produção 

com valor acrescido, distribuição atacadista,  

importação/exportação, compliance regulatório, agro financiamento nos mercados 

financeiro e de capitais e tratamento de notas fiscais de transporte e recibos de 
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armazenagem, negociáveis e não negociáveis, bem como notas fiscais eletrônicas de 

transporte e recibos de armazenagem. 

Adicionalmente, conhecemos as questões jurídicas, comerciais e práticas 

relacionadas a alimentos e agricultura, e nossa assessoria abrange, ainda, contratação 

geral, cooperativas, contencioso, imobiliário, rotulagem, marketing e segurança 

alimentar. 
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