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RONALDO MARTINS & Advogados possui expertise altamente especializada em Direito e 
relações do trabalho.

A atuação do escritório é realizada sempre em estreita relação com os departamentos 
jurídicos e de recursos humanos das empresas, de forma a entender suas necessidades, 
identificar e oferecer oportunidades de melhorias e otimizações para que o cliente sempre 
tenha à disposição uma assessoria jurídica completa e individualizada, orientando e 
assessorando a empresa nos assuntos relacionados aos seus negócios, principalmente:

• Assessoria e consultoria em relações individuais, coletivas e sindicais; 
• Questões envolvendo contratações especiais e estratégicas, prestadores de serviços e 

cotas legais; 
• Elaboração de contratos de trabalho diferenciados, atendendo necessidades especiais de 

cada caso; 
• Desenvolvimento de estratégias voltadas à otimização de rotinas trabalhistas, 

atendimento de normas e portarias legais; 
• Avaliação de riscos e passivos trabalhistas para operações estruturadas para aquisição, 

fusão e incorporação de empresas, incluindo due diligence;
• E-Social;
• Auditorias pontuais e gerais, em rotinas trabalhistas, saúde e segurança do trabalho;
• Outsourcing.

Além de assessoria e orientação sobre toda matéria relacionada às relações de trabalho, o 
escritório disponibiliza a atuação no contencioso judicial ou administrativo na defesa de seus 
clientes, de forma ética e combativa, elaborando desde a estratégia inicial de defesa e atos 
processuais pertinentes até o fim do processo.

Os serviços são realizados em todo o território nacional, seja diretamente ou por meio 
dos escritórios regionais ou de parceiros locais homologados. Os trabalhos nos Tribunais 
Superiores (TST, STJ e STF), bem como em órgãos administrativos e ministérios, são 
realizados por unidade própria localizada em Brasília, com pessoal especializado neste tipo 
de atuação diferenciada.
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