
Nosso escritório conta com advogados especializados e está organizado para orientar 

o produtor rural no desempenho de suas atividades, atendendo às mais diversas 

demandas jurídicas do produtor rural, com orientação sobre a legislação trabalhista, 

previdenciária, cível e fundiária, entre outras.  

 

Nossa atuação no âmbito do Direito Previdenciário abrange os seguintes serviços: 

 

 LOAS  

 Aposentadoria rural; 

 Aposentadoria por idade urbana; 

 Aposentadoria por tempo de contribuição; 

 Auxílio doença rural e urbano; 

 Pensão por morte; 

 Enquadramento previdenciário; 

 Processo de averbação de tempo de serviço; 

 Encaminhamento de acidente de trabalho; 

 Inscrição junto ao INSS; 

 Recursos; 

 Revisões de benefícios; 

 Acompanhamento de processos administrativos junto ao INSS, bem como 

processos judiciais; 

 Cálculos e contagens de tempo; 

 Solicitação e retirada de documentos previdenciários junto às empresas. 

 

Nossa atuação no âmbito do Direito Trabalhista abrange os seguintes serviços: 

 

 Elaboração de Defesas Trabalhistas Judiciais em todas as instâncias 

 Acompanhamento em audiências. Orientação para realização de acordos. 

 Advocacia preventiva para verificação das rotinas trabalhistas visando 

adequação do produtor rural à legislação vigente, minimizando os riscos de 

eventuais demandas trabalhistas; 

 Elaboração de pareceres, incluindo estudos visando prevenir futuras 

demandas; 

 Atuação administrativa, no patrocínio de defesa em autos de infração; 

 Treinamento preventivo para gestores e administradores sobre matérias 

específicas do Direito do Trabalho; 



 Treinamento para prepostos, visando sua atuação na coleta de informações e 

documentos para a preparação de defesas e atuação em audiências. 

 

Nossa atuação no âmbito do Direito Civil e Direito do Consumidor abrange os 

seguintes serviços: 

 Orientação e assessoria jurídica a pessoas físicas e jurídicas em todos os 

assuntos que envolvam as áreas cível, empresarial e do direito do consumidor; 

 Podemos exemplificar as principais ações de interesse ao produtor rural na 

área cível: ação de usucapião, ação de retificação de área/retificação de 

registro imobiliário, ações possessórias, ação reivindicatória, desapropriação, 

ação divisória, ações relativas ao direito de vizinhança, ação demarcatória, 

ação de cobrança, ação de execução, discuções de contratos e defesas contra 

Bancos e instituições financeiras; 

 Elaboração e discussão dos contratos de compra e venda de imóveis; de 

arrendamento, de parceria agrícula, contratos de financiamento, inclusive no 

que se refere às prorrogações de vencimentos e alterações de juros e 

correções.   

 Estudo e avaliação preventiva de riscos e responsabilidades contratuais e 

extracontratuais. 

 Revisão de contratos regidos pelo Código de Defesa do Consumidor. 

 

Dra. Virgínia Anara Almeida Silva Rodrigues - OAB/SP 158.970, pós-graduada em Direito Civil 
e Direito Processual Civil e pós-graduação em fase de conclusão em Direito Previdenciário. 

Dra. Juliana Fagundes Garcez - OAB/SP 208.886, pós-graduada em Direito Previdenciário. 

 

* O Associado do Sindicato dos Produtores Rurais de Bragança Paulista que estiver 

em dia com o pagamento da contribuição, contará com isenção da primeira consulta e 

com um desconto de 20% nos serviços cobrados pelo escritório.  

 

Edifício Capital: Rua José Mathias Farhat Sobrinho, nº 11, Conj. 02, Jardim América, 

Bragança Paulista, SP (ao lado do Fórum). Tel: 2473-4003 e 2473-4004. 

Horário de funcionamento: 

segunda a sexta-feira, das 8:00h. às 12:00h. e das 13:30h. às 18:00h. 


