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Sendo uma das áreas do Direito que mais se envolve na rotina diária das empresas, abrangendo 
vários segmentos e departamentos internos, a área cível exige não apenas advogados, mas, 
parceiros que entendam e se interessem em conciliar o aspecto jurídico com a viabilidade das 
atividades empresariais.

O RONALDO MARTINS & Advogados dispõe de uma equipe especializada em consultoria e 
contencioso cível.

Assim, temos especialistas na área do Direito Comercial e Civil, incluindo profundo conhecimento das 
subdivisões: contratual, administrativa, consumerista, recuperação judicial, LGPD e contencioso geral.

Na área contratual, além de analisar e/ou redigir os contratos, participamos, sempre que necessário, 
das reuniões de negociação; isto, inclusive, auxilia eventuais discussões judiciais envolvendo o 
cumprimento das respectivas cláusulas.

Também atuamos na esfera administrativa com toda assessoria necessários em licitações, desde a 
análise dos editais até a última medida judicial cabível para defesa dos interesses do cliente, bem 
como defesas e eventuais recursos perante Procon, Conar, Inmetro/Ipem, dentre outros Órgãos 
Administrativos do Poder Público.

Na área do Direito do Consumidor, por possuirmos, dentre nossos clientes, grandes empresas que 
atuam junto ao destinatário final, detemos a expertise necessária para atuação junto aos SAC´s, 
PROCONS, JECS e demais órgãos administrativos e judiciais.

Possuímos, ainda, equipe especializada e pronta para assessorar as empresas quanto a todos os 
aspectos legais para a implementação e cumprimento dos termos da Lei Geral de Proteção de Dados.



Temos expertise tanto no assessoramento para a propositura de um pedido de Recuperação 
Judicial, como também no acompanhamento de crédito de nossos clientes perante processos 
de Recuperações Judiciais e Extrajudiciais propostos.

Na área do contencioso cível, ajuizamos as ações de execução, cobrança ou indenizatórias 
sempre priorizando o resultado efetivo da ação, mediante a realização de:

• Acompanhamento processual e alimentação de sistemas;
• Análise de contingenciamento e provisionamento de riscos;
• Elaboração de relatórios;
• Realização de acordos;
• Encerramento e redução do custo médio dos processos;
• Melhoria da imagem do cliente junto ao judiciário, e
• Consolidação de entendimento e formação de jurisprudências nos tribunais.

Ainda, através de nossa filial de Brasília, estamos capacitados para prestar todo o 
assessoramento jurídico junto aos tribunais superiores (Supremo Tribunal Federal e Superior 
Tribunal de Justiça), bem como junto aos órgãos administrativos sediados na Capital, com 
especial destaque para o Conselho Administrativo de Direito Econômico (CADE), Ministério 
da Economia e suas Secretarias, Ministério da Justiça e Segurança Pública, Ministério das 
Relações Exteriores.

Desta forma, aliando a experiência técnica com as características de parceria, estamos 
preparados para atender a todas as expectativas do cliente, alcançando os melhores resultados 
possíveis.
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