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O Escritório
O MB, Martins Bastos Advogados, radicado 
no Rio de Janeiro e extensivo aos principais 
cenários jurídicos deste país, tem mais de 19 
anos de experiência acumulada nos diversos 
ramos do direito.

Diante de seu conhecimento, considera que 
não é mais possível uma empresa em qualquer 
localização geográfica, segmento de atuação 
e porte negocial, prescindir de um continuado 
suporte para desempenhar sua atividade com 
total legalidade, estando constantemente 
prevenida com o seu correto enquadramento 
jurídico/empresarial por inúmeras e complexas 
leis a que se sujeita um empreendimento 
industrial ou comercial no Brasil.

Para tanto, presta assessoria jurídica consultiva, 
executiva, corretiva e também preventiva, 
instrumento, este, indispensável ao bom 
andamento de todo negócio.



VISÃO

MISSÃO
Assessorar pessoas, empresas e sindicatos 
com proximidade atuando na advocacia 
ética, apoiada por pilares modernos para 
maximizar os valores reais e percebidos aos 
clientes e sociedade.

Ser o melhor e mais indicado Corporate 
Legal Counsel que transpareça aos 
seus clientes e públicos envolvidos os 
valores internos: profissionalismo, ética, 
transparência, modernidade, proximidade, 
agilidade e confiança. 



Utilizando  a  expertise  da nossa área de 
consultoria, customizamos projetos de 
contencioso de volume em estrita consonância 
com os objetivos estratégicos dos nossos 
clientes, visando sempre à redução expressiva 
dos custos relacionados a tal contencioso e, 
principalmente, à eliminação, no longo prazo, 
dos respectivos passivos.

Em decorrência dos negócios dos nossos 
clientes, quando inevitável o contencioso, 
atuamos não só na área administrativa, 
representando nosso cliente junto aos órgãos 
do Sistema Nacional de Defesa do Consumidor, 
da Concorrência, CONAR, Conselhos Fiscais, 
como na via judicial, em geral, em assuntos que 
envolvam matérias contratuais, comerciais, 
cíveis, societárias, tributárias.

No contencioso estratégico, nossa equipe 
possui reconhecido know-how para atuar em 
casos que demandam a produção de prova 
complexa. O escritório mantém parceria com 
renomados profissionais de variadas áreas, o  
que possibilita o estudo de teses com maior 
aderência ao caso concreto.

Contencioso de 
Volume.

Contencioso 
Estratégico.



Voltado ao estudo e aplicação das leis e normas relativas ao comércio e às 
empresas, o Direito Empresarial é uma das especialidades jurídicas do escritório 
Martins Bastos Advogados.

Os profissionais do escritório atuam em diversas vertentes que cercam 
estas práticas: desde os contratos comerciais até processo por quebra de 
patente, pirataria, espionagem industrial e planejamento tributário. A prática 
empresarial no MB Advogados tem forte atuação nas seguintes áreas: 

• Fusões e aquisições;
• Joint ventures;
• Projetos de estruturação ou reestruturação de negócios e atividades;
• Venda de ativos, estabelecimentos e linhas de negócios.

Área do Direito Empresarial
Atuação na 

www.mblc.adv.br



A atuação do MB Advogados nas áreas tributária e previdenciária 

abrange as mais diversas necessidades das empresas e investidores, 

em todos os segmentos da atividade econômica e nas mais distintas 

modalidades contratuais de negócios. Nossos profissionais são 

advogados com larga e diversificada experiência e especialização 

em consultoria, planejamento tributário, compliance e contencioso 

administrativo e judicial.

Prestamos assessoria completa em:

• Avaliação do impacto tributário de contratos;

• Atendimento a fiscalizações e auditorias;

• Obtenção de regimes especiais, regimes aduaneiros e incentivos fiscais.

Área do Direito Tributário

Atuação na www.mblc.adv.br



Segundo dados do IBGE, atualmente, quase 10% do 
Produto Interno Bruto do Brasil corresponde a gastos 
com o Setor de Saúde.  Dada esta representatividade 
colossal na economia, tal setor é composto de 
uma complexa estrutura que engloba inúmeras 
operadoras e empresas prestadoras de serviço, além 
de milhares de profissionais da área. Desta forma, 
inevitavelmente, tal dinâmica resulta em enormes 
quantidades de negócios, conflitos e ampla regulação 
por parte do governo.

Portanto, cria-se, assim, grande demanda por serviços 
jurídicos especializados e de excelência neste setor. 
O Martins Bastos Advogados conta com a expertise 
necessária para tanto, atendendo atualmente a 
diversos hospitais e centros médicos com demandas 
de natureza cível, empresarial, administrativa, 
tributária e trabalhista relativas aos atores do setor 
de saúde. A excelência da atuação do MB Advogados 
na área é atestada pela Associação dos Hospitais do 
Estado do Rio de Janeiro – AHERJ, onde o escritório 
atende com primor a todas suas demandas jurídicas.

Área do Direito da Saúde
Atuação na 
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Excelência em trabalhos sob medida para atender às 
necessidades mais especificas, utilizando sistemas 
de participação nos lucros e resultados, bem como 
pela forte atuação na assessoria empresarial sindical, 
especialmente em negociações coletivas de trabalho e 
conflitos de greve no âmbito extrajudicial ou judicial.

Área do Direito Trabalhista
Atuação na 

Consultoria para formulação de estruturas preventivas, 
auxiliando nossos clientes na adoção das melhores 
práticas trabalhistas. Assessoria na elaboração de 
contratos de trabalho e no exercício de retenção de 
executivos com a modelagem e implementação de 
planos de remuneração variável.

São garantidas eficiência e agilidade de auditorias 
jurídicas, por meio da atuação conjunta com as demais 
áreas do Direito, visando  sempre  alternativas ou 
soluções para os passivos localizados. Referência 
pela atuação no plano contencioso nos âmbitos 
administrativo e judicial, com acompanhamento 
desde a primeira instancia até os tribunais superiores, 
contando com equipes preparadas para atuação tanto 
no contencioso de massa quanto em processos especiais.



O conceito de compliance significa conformidade e deriva do verbo da língua 
inglesa “to comply”, que significa “cumprir, executar, satisfazer, realizar o que 
lhe foi imposto”. Ou seja, compliance é estar de acordo com as normas, é o dever 
de cumprir e fiscalizar o cumprimento de regulamentos internos e externos 
impostos às atividades da instituição.

O compliance é o fator a nortear e estabelecer a natureza da operação da 
auditoria interna, ao verificar se as  práticas da empresa estão em conformidade 
com a legislação, decretos, normas, atos, portarias e acordos dos ambientes 
internos e externos.

Abordagem na Área de 
Compliance Jurídico
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O escritório Martins Bastos Advogados, oferece as 
melhores soluções inteligentes na recuperação de 
ativos, respeitando o consumidor e defendendo o 
interesse de nossos clientes com ética e eficiência.

Tendo como objetivo preservar as relações comerciais 
entre credor e cliente inadimplente, escritório 
Martins Bastos Advogados atua como extensão do 
departamento comercial (contas a receber) de seus 
clientes, proporcionando segurança, comodidade e 
possibilitando resultados superiores em comparação 
a uma gestão de cobrança não terceirizada.

Para tanto, mantemos uma equipe de profissionais 
especialmente treinados em recuperação de crédito, 
operando através de tecnologia de ponta para obter 
os melhores resultados.

Área de Recuperação  
de Crédito

Abordagem na



Alguns de nossos Clientes e Parceiros

Life Imagem
Exame Diagnóstico por Imagem

HOSPITAL DO CORAÇÃO

SAMCORDIS

SINDHRIO
Sindicato dos Hospitais, 
Clínicas e Casas de Saúde do 
Município do Rio de Janeiro
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