O
escritório
de
advocacia
TROVARELI
&
PINHEIRO
SOCIEDADE DE ADVOGADOS
foi fundado em agosto de 2.006
com o intuito de proporcionar aos
clientes
um
atendimento
diferenciado no meio Jurídico,
buscando oferecer uma advocacia
clara, objetiva e acima de tudo leal.

Nossa filosofia é proporcionar aos
clientes sigilo, rapidez, agilidade e
segurança no trato processual,
buscando alternativas assertivas,
mediante
a
aplicação
das
melhores e mais atuais técnicas
legais e doutrinárias.
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1. Processos On-line
TROVARELI

&

PINHEIRO

SOCIEDADE

DE

ADVOGADOS disponibiliza através de um programa on
line, acesso aos interessados, fazendo uso de login e senha, de
todo o andamento processual, assim como assessoria,

atendimento imediato às dúvidas processuais, pesquisa e
consulta jurisprudencial, legislação atualizada e textos
jurídicos, a qualquer momento em qualquer local.

CORPO JURÍDICO
SÓCIAS E ADVOGADAS

•

Dra. Helena Pinheiro Della Torre Vasques

•

Filha de produtor rural, conhecedora do setor agrícola, desde cedo focou sua atividade profissional na busca de
otimizar o desenvolvimento sustentável entre produtor rural e meio ambiente.
Superior (1996 à 2001)
Direito – Universidade de Ribeirão Preto – UNAERP em Ribeirão Preto – SP
Pós – Graduação “Latu Sensu” à distância (2004) Agroindústria e Meio Ambiente na Universidade Federal de
Lavras - UFLA.
Pós – Graduação “Latu Sensu” (2005) Direito Civil e Direito Ambiental na Universidade de Ribeirão Preto –
UNAERP
Aluna especial da disciplina Áreas naturais especialmente protegidas, ministrada pelo professor Victor Ranieri,
na Universidade de São Paulo na Escola de Engenharia de São Carlos no Programa de Pós Graduação em Ciências
da Engenharia Ambiental, Professor responsável: Victor Eduardo Lima Ranieri, objetivando: Apresentar e discutir
as modalidades de áreas especialmente protegidas (AEPs) no Brasil (unidades de conservação, áreas de
preservação permanente e reservas legais), seus objetivos, histórico, legislação pertinente, critérios para
localização, aspectos de gestão e interfaces das AEPs com outros instrumentos da Política Nacional do Meio
Ambiente como o zoneamento ambiental, o licenciamento e a avaliação de impactos ambientais, total de 64 horas
de julho de 2007 à dezembro de 2007

•
•
•
•

•

Experiência Profissional – Dra. Helena Pinheiro Della Torre Vasques
•
•
•
•

•
•

•
•

•
•
•
•
•

•
•
•
•

-

- Estágio voluntário na secretaria da 2ª Vara da Justiça Federal de Ribeirão Preto – SP, Período 17.03.1998 até 20.06.1999;
- Estágio realizado no gabinete da 2ª Vara Federal de Ribeirão Preto, período de 21.06.1999 até 30.06.2001 total de 2.044 horas; através do
Programa de Administração de Bolsas da Fundap.
- Estágio voluntário na Ong – “Maria Otília Neix”, situada na cidade de Ribeirão Preto na qual se dá assistência para mulheres vitimadas,
período de 24.07.02 até 15.11.2002, duração de 15 horas semanais;
- Gerente/Administrativa e Jurídica da Fazenda São José (1000 ha), situada a Rodovia Abrão Assed, km 49.5, município de Ribeiro Preto,
proprietário Paulo Maximiano Junqueira Neto, atividade rural produtor de cana (150.000 toneladas de cana de açúcar) ,criação de gado
de corte e cavalos de hipismo, desde 15 de novembro de 2001 até 30 de setembro de 2002. As atividades exercidas foram voltadas para a
área trabalhista, trabalhando diretamente com a equipe de funcionários e eventuais ocorrências neste campo; e na área de Direito
Ambiental como advogada responsável pelos procedimentos administrativos na obtenção de autorizações para a efetiva prática de
despalha da cana-de-açúcar através da queima, assim como na aplicação de herbicidas conforme regulamentação legal;
- Atuação como advogada no escritório de advocacia Maximiano Junqueira, localizado na Rua Abraão Boainain, 255, Bairro Nova
Ribeirânea em Ribeirão Preto, período 15 de novembro de 2001 até 30 de setembro de 2002. Tal atividade implicava no acompanhamento
de processos e intervenção legal;
- Prestação de Serviços a Usina Nova União e Álcool e seus fornecedores, consultoria ambiental e interposição de requerimentos a SMA,
DPRN e CETESB, período: 12 de fevereiro de 2003 até 2012.
- Atuação como Advogada ambiental no escritório Carlos André Zara S/C Advocacia, localizado á Rua Duque de Caxias nº 1235 em
Ribeirão Preto -SP.
- Advogada ambiental e consultora no Departamento Jurídico Ambiental da Ecosystems engenharia: ambiental – industrial –
construções. Na esfera de defesas de multas administrativas e judiciais, defesas de sinistros ambientais, ação civil publica, mandados de
segurança e ações declaratórias, entre outras ações e realizações de palestras, localizado a Av: Costábile Romano, 999 – Ribeirânia –
Ribeirão Preto – CEP 14.096-380, período: 30 de março de 2004 até setembro de 2006.
- Advogada e sócia do TROVARELI & PINHEIRO SOCIEDADE DE ADVOGADOS, desde 2007, com foco direto no setor ambiental,
agrário e agroindustrial, presta assessoria a 300 Produtores Rurais na região de Ribeirão Preto - SP.
- Coordenadora da Comissão de Meio Ambiente da OAB de Ribeirão Preto - SP, 12ª subsecção, desde maio de 2007, até janeiro de 2010.
Membro da Central Jurídica de Ribeirão Preto – grupo de discussão de profissionais da área ambiental e agrária, cujo objetivo é alinhar
teses e entendimentos, buscando propagar decisões favoráveis ao setor produtivo.
Membro do departamento jurídico da Assovale – Associação Rural Vale do Rio Pardo, desde 25 de março de 2010 até os dias atuais,
representando mais de 1.500.000 toneladas de cana na região de Serrana estado de São Paulo.
- Coordenadora do Conselho de Produtores Rurais - Brasil Verde Alimenta composto por 25 signatárias dentre elas , Orplana,
Coopercitrus, COCAPEC, ASPIP, Sindicatos Rurais de Catanduva/ Batatais/Jaboticabal, ASMS o que representa cerca de 40 mil
produtores rural desde julho de 2011 até outubro de 2013. A atuação deste Conselho busca minimizar o impacto de “novas normas e
leis” que atinjam o setor, agindo pontualmente e politicamente aproximando o Legislador e o Executivo da realidade do setor.
- Coordenadora do Grupo Ambiental da Orplana (Organização de Plantadores de Cana da Região Centro-Sul do Brasil), de 2015 até
dezembro 2016
- Representante da Orplana (Organização de Plantadores de Cana da Região Centro-Sul do Brasil)no Grupo Ambiental do IPA –
Instituto Pensar Agro da FPA – Frente Parlamentar da Agricultura em Brasília desde janeiro de 2017 até os dias atuais;
- Assessoria Jurídica a ACGB – Associação dos Criadores de Guzerá e de Guzolando do Brasil – 10 de outro de 2018 até os dias atuais;
OBRA - Colaboradora do livro – Novo Código Florestal Comentado – Lei 12651/2012, Editora/Distribuidora JH Mizuno – 2ª Edição;

•

Dra. Fernanda Lopes de Oliveira Trovareli

•

Ativa em sua essência, optou desde cedo por adentrar o ramo das ciências jurídicas como forma de
exteriorizar dinamismo e buscar resultados precisos. Combativa e ao mesmo tempo apaziguadora, busca
aplicar técnicas de mediação em seus procedimentos e ações para evitar morosidade e prejuízos em
demandas alongadas.

•

Formada pela Universidade Paulista - UNIP em agosto de 2002.

•

Aluna especial da disciplina Áreas naturais especialmente protegidas, ministrada pelo professor Victor
Ranieri, na Universidade de São Paulo na Escola de Engenharia de São Carlos no Programa de Pós
Graduação em Ciências da Engenharia Ambiental, Professor responsável: Victor Eduardo Lima Ranieri,
objetivando: Apresentar e discutir as modalidades de áreas especialmente protegidas (AEPs) no Brasil
(unidades de conservação, áreas de preservação permanente e reservas legais), seus objetivos, histórico,
legislação pertinente, critérios para localização, aspectos de gestão e interfaces das AEPs com outros
instrumentos da Política Nacional do Meio Ambiente como o zoneamento ambiental, o licenciamento e a
avaliação de impactos ambientais, total de 64 horas de julho de 2007 à dezembro de 2007;

•

Cursou em 11/04/2014, carga horária de 10 horas, o curso de CONTRATOS AGRÁRIOS: TEORIA E
PRÁTICA, ministrado por Gustavo Martins de Sá organizado por Moraes – Cursos De Gestão
Empresarial - Conhecimento Prático Gerando Resultados.

•

Cursou Capacitação, Treinamento, Aperfeiçoamento de Mediadores e Conciliadores pela Escola Superior
de Advocacia – OAB/SP. (março a julho 2016)

•

Pós-Graduada em Direito do Trabalho e Processo do Trabalho com ênfase em Direito Previdenciário
pela ESA – Escola Superior de Advocacia. (2017-2019)

Experiência Profissional – Dra. Fernanda Lopes de Oliveira Trovareli
•

Advogada e sócia do TROVARELI & PINHEIRO SOCIEDADE DE ADVOGADOS, fundada em 2007, com foco direto no setor ambiental, agrário,
agroindustrial, civil e trabalhista

•

Advogada Militante nas áreas civil, trabalhista e ambiental na comarca de Ribeirão Preto e região.

•

Advogada ambiental e consultora no Departamento Jurídico Ambiental da Ecosystems engenharia: ambiental – industrial – construções, por intermédio
da Martins Pereira Advocacia e Consultoria Jurídica, do qual era sócia-diretora. Na esfera de defesas de multas administrativas e judiciais, defesas de
sinistros ambientais, ação civil pública, mandados de segurança e ações declaratórias, entre outras ações. (2002-2006)

•

Instrutora da Comissão de Ética e Disciplina da 12ª Subsecção da Ordem dos Advogados do Brasil de 2003 à 2006.

•

Responsável pelo departamento jurídico da empresa MULTIODONTO – Convênio Odontológico de 2007 até 2012.

•

Assessora e Consultora Jurídica da Kingston do Brasil- segmentado no Direito do Consumidor.

•

Membro da Comissão do Meio Ambiente da OAB e da Comissão de Direito do Consumidor -12ª Subsecção – de 2007 a 2010.

•

Membro da Central Jurídica de Ribeirão Preto – grupo de discussão de profissionais da área ambiental e agrária, cujo objetivo é alinhar teses e
entendimentos, buscando propagar decisões favoráveis ao setor produtivo.

•

Membro do Conselho de Produtores Rurais - Brasil Verde Alimenta composto por 25 signatárias dentre elas: Orplana, Coopercitrus, COCAPEC, ASPIP,
Sindicatos Rurais de Catanduva/Batatais/Jaboticabal, ASMS o que representa cerca de 40 mil produtores rurais desde julho de 2011 até outubro de 2013
.
Membro da Central Jurídica de Ribeirão Preto – grupo de discussão de profissionais da área ambiental e agrária, cujo objetivo é alinhar teses e
entendimentos, buscando propagar decisões favoráveis ao setor produtivo.

•
•
•
•

Membro do departamento jurídico da Assovale – Associação Rural Vale do Rio Pardo, desde 25 de março de 2010 até os dias atuais, representando mais
de 1.500.000 toneladas de cana na região de Serrana estado de São Paulo.
Responsável pelo departamento jurídico do Colégio Villa Lobos, Ribeirão Preto.

•

Advogada responsável pelo departamento jurídico do SINDICATO DAS AGENCIAS DE VIAGENS E REPRESENTAÇÕES TURISTICAS DE RIBEIRÃO
PRETO E REGIÃO – SINAVIRRP. (2006-2018).

•

Diretora Executiva da Arquivo OFF – Guarda Documentos situada a Rua Bolívia, Número 1707, Jardim Independência, Ribeirão Preto - SP, desde 2015
até os dias atuais

•

Mentora do BNI - Business Network International Platinun de Ribeirão Preto – desde 2016 até julho de 2018.

•

Assessora Jurídica de Condomínio Resdiencial.

•
•

Dra. Cristiana Ribeiro Vieira Mendes
Produtora Rural, conhecedora das dificuldades do campo, no âmbito da regularização fundiária e da
atividade rural, possui um perfil de liderança perante o setor produtivo, atua incansavelmente na busca de
legislações aplicáveis e do reconhecimento da importância da atividade rural.

• MANNESMANN DEMAG
Parque Industrial, s/ nº Vespasiano/MG
Período: 1992-1993
Serviço Nacional de Aprendizagem Rural – Administração Regional de Minas Gerais / Federação da
Agricultura e Pecuária do Estado de Minas Gerais – FAEMG desde 1993 – 2003
• Assessoria Jurídica - Sistema Faemg/Senar.
• Palestra a Empresários Rurais, Executivos Sindicais e Advogados;
• Membro Titular da Câmara de Fiscalização e Promoção do Trabalho Rural junto ao Ministério do Trabalho e
Emprego, no âmbito da Superintendência Regional do Trabalho do Estado de Minas Gerais;
• Membro Titular do Grupo Tripartite de Reforma da Legislação Trabalhista - GTT/CIPA em Brasília – NR5;
• Realização de Cursos sobre Legislação Trabalhista/Tributária para Executivos Sindicais Rurais e Advogados;
• Presidente da Comissão Permanente de Licitação do Senar-Minas;
• Representação da Categoria Econômica Rural junto a Órgãos Públicos, Seminários e Congressos;
• Membro titular do Conselho Tripartite Paritário para negociação das novas Normas Regulamentadoras Rurais –
MTE, representando a Confederação da Agricultura e Pecuária do Brasil – CNA;
• Ministrar cursos sobre Legislação Ambiental, Agrária, Trabalhista, Previdenciária Rural, Sindical e Tributária
Rural para Executivos Sindicais Rurais e Advogados.
• Assessora Jurídica da Comissão Nacional das Relações do Trabalho e Previdência Social da Confederação da
Agricultura e Pecuária do Brasil – CNA.

Período: 2003-2004
Assessora Jurídica da bancada de empregadores no Fórum Nacional do Trabalho;
Membro do Grupo Técnico da Previdência sobre o PPP – Perfil Profissiográfico Previdenciário;
Membro do Grupo Técnico da Previdência – GT Dívida;
Membro Titular do CONAETI;
Membro efetiva da Comissão Nacional Perrmanente Rural no MTE;
Membro titular do Conselho Tripartite Paritário para negociação das novas Normas Regulamentadoras Rurais – MTE
Permanente Rural no MTE;
• Membro titular do Conselho Tripartite Paritário para negociação das novas Normas Regulamentadoras Rurais – MTE;
• Chefia da Assessoria Jurídica da Confederação da Agricultura e Pecuária do Brasil
•
•
•
•
•
•
•

• Período: de 2004 a 2009
Coordenação da equipe jurídica da CNA;
Elaboração de emendas a projetos legislativos nas áreas ambiental, fundiária, trabalhista, sindical, agrária, tributária e
constitucional;
Assessoria técnica a deputados federais e senadores em assuntos ambientais e agrários:
Apreciação de Impugnações ao Lançamento de Contribuição Sindical Rural;
Coordenação do Conselho Jurídico da CNA
Despachos com desembargadores e ministros dos tribunais superiores
• Período: abril de 2009 a agosto de 2015
Gerência Jurídica da Agropecuária Santa Bárbara Xinguara S/A (OPP)
Gestão da equipe jurídica interna e dos escritórios terceirizados;
Representação da empresa junto a Ministérios, Incra, Ibama, Secretarias de Estado, Instituto de Terras Estaduais,
Ministério Público Federal e Estadual e Poder Judiciário;
Consultoria jurídica a deputados, senadores no Novo Código Florestal, legislações ambiental, fundiária e trabalhista,
Análise e redação de projetos de lei; Redação de emendas modificativas, aditivas e supressivas; Participação das
discussões sobre as matérias ambientais, trabalhistas, fundiárias; Esclarecimentos aos parlamentares dos impactos
advindos dos textos a serem modificados e aprovados; Redação de PECs; Redação de notas técnicas para acatamento ou
rejeição de projetos, emendas, substitutivos.

• Diretoria Jurídica da Companhia de Habitação do Estado do Paraná – COHAPAR - Janeiro de 2016 a 30 de junho de
2018
• Procuradora Jurídica Departamento de Estradas de Rodagem – DER/PR, a partir de 02 de julho de 2018 até janeiro de
2019.
• Sócia do escritório Trovareli&Pinheiro Sociedade de Advogados desde Dezembro de 2018 até os dias atuais;
• Assessoria Jurídica a ACGB – Associação dos Criadores de Guzerá e de Guzolando do Brasil – janeiro de 2019 até os
dias atuais;

Isabela Pinheiro Petrocelli
Perfil Pessoal –
Recém formada na área de direito, com excelente capacidade de análise,
raciocínio, escrita e bom relacionamento com os clientes. Em busca sempre
de aprender coisas novas que propiciem seu crescimento profissional.
EXPERIÊNCIA PROFISSIONAL
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL DA COMARCA DE POÇOS DE CALDAS
Cargo: Estagiária de Direito
Período: Maio/2014 a Abril/2016
Atividades desenvolvidas: estágio na área cível e criminal, desempenhando
funções como atendimentos jurídicos ao público, bem como aos profissionais da
área, sendo feita análises das demandas processuais, movimentação de feitos
junto ao SISCOM, expedição de certidões, tudo de acordo com as matérias de
competência da Lei 9.099/95, além de audiências nas Varas Cíveis e Criminais,
digitando termos de assentadas, bem como sentenças nos atos conciliatórios e
preliminares.
DOURDIN ADVOCACIA
Cargo: Estagiária de Direito
Período: Abril/2016 a Junho/2016
Atividades desenvolvidas: Examinar andamento de processos cíveis no fórum,
redigir petições para questões de direito civil e de direito do trabalho, fornecer
informações sobre processos diversos, pesquisar Doutrina e Jurisprudência
Trovareli & Pinheiro Sociedade de Advogados
Período de 16 de abril de 2018 até os dias atuais
Atividades desenvolvidas : elabora sumário processual, confecções de pareceres
jurídicos, minutas de contratos, acompanhamentos de processos administrativos
e judiciais, atendimento ao cliente
entre outras atividades relacionadas a
cotidiano jurídico.

ATUAÇÃO
•

O TROVARELI & PINHEIRO SOCIEDADE DE ADVOGADOS está preparado para
melhor atendê-lo nas seguintes áreas:

•
•

•

Ambiental
- Preventivo – assessorando proprietários e empresas para administrarem uma atividade
sustentável, sem passivo ambiental e em conformidade com a legislação ambiental
pertinente
- Corretivo – recursos administrativos e defesas judiciais

•
•
•

Agrário
- Preventivo – dando consultoria agrária (GUT – ADA – CCIR – contratos agrários)
- Corretivo – regularizando propriedades e escrituras rurais

•
•
•
•

Civil
- Execuções
- Cobranças
- Família

ATUAÇÃO
•
•
•
•

Consumidor
- Respostas a notificações do Procon
- Defesas a reclamações formalizadas
- Judiciais (JEC e Cível)

•
•
•

Empresarial
- Contratos
- Estudo da Viabilidade de Negociações

•
•
•

Trabalhista
- Elaboração de contratos trabalhistas
- Defesas processuais

FORMA DE ATUAÇÃO
TROVARELI
&
PINHEIRO
SOCIEDADE
DE
ADVOGADOS atua nas áreas, administrativa e judicial, de
forma preventiva, utilizando sua assessoria e consultoria
jurídica, on line ou não.
• Assessora empresas, produtores rurais e indústrias na
realização de suas atividades e explorações adequanda-as à
legislação pertinente, minimizando a ocorrência de sinistros,
autuações e ações judiciais.
• Muitas vezes, tais ocorrências já existem, então, TROVARELI
PINHEIRO atua de forma corretiva, buscando a melhor
solução no litígio judicial, na defesa administrativa e/ou
judicial, priorizando sempre a forma menos onerosa a ser
seguida.
•

ESFERA ADMINISTRATIVA
• 1. Defesas/recursos de multas advertências/autuações
administrativas
• 2. Acompanhamento legal de licenciamentos e autorizações
administrativas
• 3. Defesas de sinistros ambientais
• 4. Levantamento de passivo ambiental, trabalhista e
empresarial do cliente, visando primordialmente o caráter
preventivo das questões.
• 5. Elaboração de cobranças extra-judiciais
• 6. Palestras

ESFERA JUDICIAL
•

1.

Andamentos processuais atualizados

•

2.

Atendimento imediato às dúvidas processuais

•

3.

Assessoria on line.

•

4.

Elaboração de defesas processuais em 1ª, 2ª e 3ª instância.

•

5.

Pesquisa e consulta jurisprudencial,

•

6.

Elaboração de peças.

•

7.
Análise de contratos de quaisquer natureza, assegurando o pacto
entabulado e o sigilo.

•

8.

Elaboração de cobranças judiciais

PALESTRAS
As palestras são exposições de fácil compreensão cujas agroindústrias,
prefeituras e sindicatos, utilizam-se delas na forma de orientar-se assim
como ajudá-los a uma melhor adaptação às exigências legais. O
TROVARELI & PINHEIRO SOCIEDADE DE ADVOGADOS
disponibiliza palestras em todas as suas áreas de atuações veja algumas:
6.1
O Novo Código Florestal – Lei 12651/2012 e demais
regulamentos
• O Setor Produtivo possui uma posição delicada no que se refere à
aplicação do Novo Código Florestal. Participando diretamente da
elaboração/discussão
do
Novel
florestal,
as
profissionais
especializaram-se nas peculiaridades advindas da nova legislação no
intuito de orientar o produtor rural, para que este possa se regularizar
utilizando-se dos benefícios da nova legislação, buscando consolidar
sua atividade e proteger o meio ambiente.
• Atuação frente à necessidade de implementação e adesão ao Programa
de Regularização Ambiental _ PRA, nos Estados, visando
reconhecimento do uso consolidado e regularização das propriedades
rurais.
•

PALESTRAS
• Recursos Hídricos

PALESTRAS
6.2

NR 31 (Norma Regulamentadora)

Com a publicação da Norma Regulamentadora de segurança e saúde no
trabalho na agricultura e em outras explorações agrícolas, os empregadores
rurais e equiparados precisam ficar cautelosos às novas exigências.
Atento à NR 31, o TROVARELI & PINHEIRO SOCIEDADE DE

ADVOGADOS, minuciosamente estudou as mudanças nas contratações e na
manutenção dos trabalhadores, objetivando facilitar e ajudá-los no cumprimento
da norma em questão, no tocante a: EPI (Equipamentos de Proteção Individual),
moradias,

alojamentos,

alojamentos e outros.

instalações

sanitárias,

treinamentos,

transportes,

PALESTRAS
•

6.3 - Reflorestamento e Desmatamento no Sob o Novo Código Florestal

•

Em virtude de inúmeras autuações e infrações registradas pelos órgãos
responsáveis pela fiscalização ambiental, o TROVARELI & PINHEIRO
SOCIEDADE DE ADVOGADOS, viu a necessidade de orientar os
produtores rurais, nas formas de desmate e reflorestamento adequados,
assim como especializou-se em recursos administrativos oriundos de tais
autuações e inadequações ambientais, sempre com o intuito de minimizar
as sanções previstas para tais atos ilícitos. Lembrando que uma autuação
mal recorrida ou não recorrida, possivelmente se tornará uma ação civil
publica e/ou uma ação penal distribuída.

PALESTRAS
•

6.4 - Direito do Consumidor
Direito do Consumidor assim como o Direito Ambiental, são novos ramos do
Direito, ambos denominados como direitos de Terceira Geração, a importância destes
ramos na atualidade tem impulsionado os profissionais do direito a se especializarem
nestas

áreas,

assim

é

o

TROVARELI

&

PINHEIRO

SOCIEDADE

DE

ADVOGADOS, apto a atender os seus clientes e localizar em sua empresa a solução
mais adequada a ser tomada na busca de reconquistar o seu cliente e não perder o
vinculo consumidor e fornecedor. Com este intuito o escritório dispõe de palestras,
cujo um dos seus temas é Direito do Consumidor: O Segredo de uma relação
saudável e duradoura, destacando os principais itens a serem respeitados em uma
relação de consumo e as maiores dificuldades encontradas pelas empresas nestas
relações.

PALESTRAS
•

6.5

Terceirização

•

A principal mudança é o fim da distinção entre atividade-meio e atividade-

fim. Até hoje, uma súmula do Tribunal Superior do Trabalho (TST) definia
que as empresas só podiam terceirizar funções de apoio, como segurança e
limpeza. Esclarecer as mudanças e novas diretrizes deste novo elo
trabalhista, objetivando novos empregos e segurança jurídica às relações
trabalhistas, sempre no afã de evitar discussões judiciais é o principal
desafio da Lei N°13.429/2017, que já vigora com algumas emendas.

ASSESSORIAS
Assessoria Agroindústria
•

O TROVARELI & PINHEIRO SOCIEDADE DE ADVOGADOS possui

uma equipe especializada no setor agroindustrial, pronta a assessorar quaisquer
eventuais problemas e dúvidas advindas desta atividade, seja no âmbito

ambiental, agrário, trabalhista, civil e comercial. A agroindústria açucareira e
alcooleira caracteriza-se pela produção de grande volume de resíduos. Impactos
ambientais podem ser observados desde o preparo do solo para o plantio até a
disposição final. Porém, com o aumento da tecnologia, da preocupação
ambiental, e, principalmente, da possibilidade de representar um caminho de
economia para a indústria, vários processos preventivos vêm sendo
desenvolvidos. Dessa maneira diminui-se muito o potencial impactante da
indústria sucro alcooleira sobre o meio ambiente uma vez que busca fechar o
círculo entre a matéria prima e os sub-produtos gerados, utilizando-os
corretamente, em benefício das atividades industriais.

ASSESSORIAS
•

A Assessoria Jurídica, com o intuito de minimizar e otimizar esses processos, trabalha em
caráter preventivo e corretivo, com o propósito de facilitar e viabilizar os processos da
indústria juntamente com a adequação ambiental.

•

Assessoria jurídica conta com as seguintes etapas, sendo suas respectivas finalidades
descritas a seguir:

•

1 - Avaliação das áreas agrícolas, como por exemplo; áreas de plantio de cana, em
desacordo com o Código Florestal.

•

2 - Assessoria Jurídica na elaboração das autorizações de queima com a estratégia de
minimizar os efeitos onerosos de autuações ou ações ambientais;

•

3 - Assessoria Jurídica nas determinações legais, avaliando o processo de descarte dos
efluentes gerados pela usina (vinhaça, torta de filtro e cinza de caldeira) sua destinação.

•

4 - Assessoria Jurídica para adequação legal na armazenagem dos insumos agrícolas
utilizados e a disposição das embalagens de produtos utilizados.

•

5 - Determinação do volume de aplicação dos efluentes líquidos industriais visando não só
a vinhaça, mas todos os efluentes gerados na indústria.

ASSESSORIAS
•

Assessoria Jurídica nos projetos (realizados por terceiros ou pela própria usina) de reflorestamento ou
florestamento, as áreas de preservação permanente em desacordo com o código florestal, buscando a
conformidade ambiental.

•

Assessoria Jurídica, no descarte dos efluentes líquidos da oficina mecânica, e da área de lavagem de
veículos e máquinas, propondo adequação de possíveis desconformidades legais;

•
•
•
•

Assessoria Jurídica Ambiental, em caráter preventivo:
8.1 Vistorias;
8.2 Fornecimentos de Boletins informativos jurídicos ambientais;
8.3 Orientações jurídicas nas prevenções de não conformidades;

•
•

Assessoria Jurídica Ambiental, caráter corretivo, na esfera de recursos administrativos:
9.1- multas, imposições de advertência, impetração de mandado de
segurança, termos de compromissos e representação junto a Órgãos Públicos Ambientais;
9.2- Contestação jurídica de laudos oficiais;
9.3- Enquadramento de possíveis passivos ambientais.

•
•
•

10. Assessoria Jurídica e defesas criminais, Sursis, Reversão da pena privativa de Liberdade, liberdade
provisória, termo de Compromisso e demais casos;

•

11. Assessoria Jurídica junto à CETESB, DEPRN, Policia Florestal e DAEE (Estado de São Paulo) e órgãos
Estaduais e Municipais pertinentes, das ações de fiscalização, após as mesmas ocorrerem objetivando
negociações e proposição de ações mitigadoras para evitar advertências e multas.

ASSESSORIAS
• Assessoria Trabalhista
• O desrespeito praticado por empregados e/ou empregadores no
cumprimento das leis trabalhistas geram muitas vezes passivos que
poderiam ser evitados com a análise e estudo de contratos
trabalhistas bem elaborados, jornadas de trabalho bem distribuídas
e remuneradas adequadamente.
• O TROVARELI & PINHEIRO SOCIEDADE DE ADVOGADOS
focado neste setor, disponibiliza assessorias jurídicas voltadas
especificamente a esta área com o intuito de agilizar novas
contratações, negociações trabalhistas e prevenir litígios, tornando a
adequação das empresas e/ou empregadores, às legislações atuais,
algo plausível e atingível, pois a assessoria jurídica otimizará o
cumprimento das normas existentes hoje, fato muitas vezes
inalcançável em virtude da enxurrada de interpretações
equivocadas.

ASSESSORIAS
• Assessoria Pessoa Física
• O

TROVARELI & PINHEIRO SOCIEDADE DE

ADVOGADOS desenvolveu assessoria à pessoa Física, com o
intuito único e exclusivo de agilizar e otimizar negociações de

pessoas físicas com: empresas, prestadoras de serviços, imobiliárias,
bancos e contratos particulares.
• Muitas

vezes,

contratos

mal

elaborados,

negociações

desaventuradas e sem direcionamentos, podem ocasionar passivos e
frustração evitáveis quando bem orientado.

ASSESSORIAS
• Assessoria Empresarial
• O TROVARELI & PINHEIRO SOCIEDADE DE
ADVOGADOS realiza o levantamento do passivo das
empresas, com o objetivo de traçar uma meta comercial a ser
seguida, minimizando o risco do negócio. Desenvolve uma
estruturação

trabalhista,

juntamente com empresas de

contabilidade. Realiza o levantamento contratual da empresa,
viabilizando negociações com redução de risco. E ainda presta

também assessoria jurídica na adequação ao Código de
Defesa do Consumidor,

ASSESSORIAS
• Assessoria a Produtores Rurais
• O TROVARELI & PINHEIRO SOCIEDADE DE
ADVOGADOS ciente de todas as dificuldades deste
setor, ampliou seus conhecimentos jurídicos com o
intuito de minimizar tais dificuldades, gerenciando uma

assessoria jurídica pronta a direcionar o produtor rural
em contratações empregatícias e demissões, negociações
agrícolas em geral, adequações: ambientais, trabalhistas
e comerciais.
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