notoriamente assessorando entidades de classe, empresas
e produtores rurais na solução de demandas, com enfoque
no Agronegócio (do Produtor à Indústria), Transportes e
Logística, Comércio Atacadista e Varejista, e Construção Civil.

PRÁTICA CÍVEL
CONTENCIOSO, GESTÃO
ESTRUTURADA E CONTRATOS E
CONSULTORIA
Dedicada à representação dos nossos parceiros em
demandas pontuais, estratégicas e ainda, estruturadas,
nas diversas formas de disputas empresariais, societárias
e consumeristas, atuando perante os tribunais,
autoridades administrativas e agências reguladoras,
atuando de forma proativa e decisiva, com o devido
suporte para a melhor tomada de decisão, no exato
timing necessário a otimizar ganhos, prevenir ou mitigar
disputas passivas.

CONTENCIOSO - OPORTUNIDADES
E RESOLUÇÃO CONFLITOS
Atuamos em processos administrativos e judiciais, com
atuação multidisciplinar, em busca de sinergia, que nos
permitam criar teses inovadoras e assertivas, com a
melhor solução para o Cliente, que permita a resolução
imediata, e relativização de perdas futuras.
Atuamos perante as Cortes Judiciais e Agências
Reguladoras, em todas as esferas, com o Time
que reúne sólida experiência no contencioso,

GESTÃO ESTRUTURADA –
CONTENCIOSO 360º
Temos como diferencial o estreito relacionamento com
o Cliente, atendimento próximo e just in time, o que nos
possibilita conhecer suas necessidades e oportunidades
de melhoria, indicando pontos de melhoria na estrutura
operacional, bem como contratual, permitindo-nos
oferecer soluções criativas e inovadoras, o que só é
possível por contarmos com profissionais experimentados
nas respectivas áreas dedicadas, com profunda
capacidade técnica.
Nosso diferencial é atuar no Contencioso 360º, gerindo
integralmente a carteira de processos dos Clientes,
em todo o território nacional, com uma ampla rede de
relacionamento, com importante atores locais, que nos
permite entregar o melhor resultado ao Gestor, atuando
desde o treinamento dos colaboradores do Cliente,
perpassando o fluxo de rotinas e validações, culminando
na Gestão da Informação (Assertiva, Objetiva e Rápida),
com Relatórios e Indicadores personalizados, à mão do
Cliente, por meio do nosso Time da COJUD – nossa
Controladoria Jurídica.

CONSULTORIA E SOLUÇÃO DE
DISPUTAS EXTRAJUDICIAIS
Atuação estratégica na gestão de potenciais conflitos,
sempre em busca da solução mais adequada à realidade
do Cliente, especialmente sob o enfoque do Direito
Comportamental.
Buscamos o caminho de alternativas assertivas,
que evitem o conflitem ou que mitiguem os danos,
posicionando nossos Clientes em posição vantajosa
quando do litígio.
Atuamos também no Consultivo, assessoria
multidisciplinar na elaboração de contratos, inclusive ou
complexos e estruturados, para garantir a efetividade das
disposições contratadas em caso de disputa.

GESTÃO DA INFORMAÇÃO

PROJETOS ESPECIAIS AQUISIÇÕES,
VENDAS E ALIENAÇÃO

EQUIPE COMBATIVA E
MOVIDA A RESULTADOS

» Análise contratual em busca de assertividade na
blindagem do Cliente, bem como em busca de melhorais
que introduzam ganhos operacionais, inclusive, nos
reflexos fiscais, trabalhistas e previdenciários.

ASSESSORIA PONTA A PONTA

» Assessoria de turnaroud management, com equipe
multidisciplinar e parceiros estratégicos no suporte ao
negócio do Cliente.

TREINAMENTO IN COMPANY

» Due Diligence contratual e processual.
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