
Área
Societária

RONALDO MARTINS & Advogados oferece, por meio da Área Societária, 
consultoria e assessoria jurídica para empresas nacionais e estrangeiras 
desde a constituição até a finalização junto aos órgãos federais, estaduais 
e municipais e outros relativos às atividades inerentes ao objeto social da 
sociedade.  

Ressaltando o escopo de consultoria e assessoria para sociedades 
nacionais e estrangeiras, dentre os trabalhos desenvolvidos pela Área 
Societária, destaca-se a elaboração de atos societários de forma a 
atender os diversos tipos de sociedades, sejam sociedades por ações, 
sociedades empresárias limitadas ou outras. 

Assessora seus clientes em negociações e transações, tais como 
incorporações, fusões, cisões e “joint ventures”, incluindo os serviços de 
“Due Diligence” e regularização de investimentos estrangeiros perante 
o Banco Central do Brasil, abertura de capital e instalação de filiais ou 
sucursais de empresas estrangeiras no Brasil.

Os serviços jurídicos oferecidos pela Área Societária são executados 
em sinergia com a Área Internacional, em razão de os documentos 
estrangeiros necessários à constituição de empresas brasileiras e/ou 
suas alterações estatutárias e/ou contratuais (procurações legalizadas de 
sócios estrangeiros, comfort letters e afins). 



DAS SOCIEDADES EM GERAL
• Atos Constitutivos e Alterações: Forma e Registro (inclusive 

inscrições e reflexos nos órgãos competentes)
• Sociedade Empresária Limitada 
• Sociedade Empresária Limitada Unipessoal
• Empresa Individual de Responsabilidade Limitada – EIRELI
• Outros tipos de Sociedades
• Transformações em sociedades visando operações em que se 

modifica o tipo societário para outro sem que ocorra dissolução e 
liquidação, apenas submetida às normas do novo regime societário

• Estruturas Societárias: consultoria e elaboração de documentos 
societários (Estatutos e Contratos Sociais, Acordos de Acionistas e/
ou Sócios, Conselho de Administração, Conselho Fiscal e Diretoria 
Executiva), incluindo planejamento patrimonial/sucessório com 
ênfase nos aspectos legais tributários, contábeis e econômicos para 
a estrutura negocial

• Sociedades Anônimas fechadas e abertas
• IPO/CVM: assessoramento/orientação para abertura de capital e 

regulamentação CVM – Comissão de Valores Mobiliários – órgão 
fiscalizador do mercado de capitais em S/A de capital aberto.  

• Governança Corporativa
• Minoritários
• Auditoria Legal
• Incorporação, Fusão e Cisão
• Joint Ventures
• Órgãos Reguladores
• CVM – Comissão de Valores Imobiliários
• Banco Central
• BNDES
• Bolsa de Valores
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Contatos:
Ronaldo Corrêa Martins
Founder Partner & CEO 
E-mail: ronaldo.martins@ronaldomartins.adv.br
Fone: +55 11 3066-4800 / Cel.: +55 11 99971-4780

CV – Link: https://www.ronaldomartins.adv.br/index.
html#ronaldo-martins

Maria Cecília de Miranda Pinto
Advogada Líder da Área Societária
E-mail: maria.cecilia@ronaldomartins.adv.br
Fone: +55 11 3066-4800 / Cel.: +55 11 99965-6809

CV – Link: https://www.ronaldomartins.adv.br/index.
html#maria-cecilia

Estão compreendidos nos serviços da Área Societária, a assessoria, também, na área de propriedade intelectual, envolvendo 
proteção de marcas, patentes, concorrência desleal, contratos de licença de tecnologia, de uso de marcas e de exploração de 
patentes, incluindo contrafações, busca e apreensão de produtos  falsificados e contrafeitos, combate à pirataria e uso indevido 
de marcas, bem como ações indenizatórias.

Os serviços da Área Societária são complementados por meio da  filial de Brasília, estando capacitada para prestar 
assessoramento jurídico, em áreas de atuação do escritório, junto aos tribunais superiores (Supremo Tribunal Federal, Superior 
Tribunal de Justiça), Tribunal Regional Federal da 1ª Região e Tribunais de Justiça Comum, 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 e Ministério das Relações Exteriores.
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