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Resumo

Ronaldo Viegas Braga, brasileiro, advogado, 45 anos de idade, graduado na Universidade do
Planalto Catarinense (UNIPLAC), onde alcançou o grau de Bacharel em Direito. Possui
experiência em gestão administrativa, coordenação de equipe e rotinas financeiras. Realiza e
ministra palestras em diversas entidades sobre o tema Direito Trabalhista.
Lingua Materna: Português

2

Dados Pessoais

Nome: Ronaldo Viegas Braga
Data de Nascimento: 14/03/1966
Estado Civil: Casado
Telefones: (48) 32229696 (com)
Email: ronaldo@gdr.adv.br
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Educação e Títulos Acadêmicos

Graduação:
Bacharel em Direito pela Universidade do Planalto Catarinense - UNIPLAC
Colação de Grau em 1999.
Advogado. Inscrição definitiva na Ordem dos Advogados do Brasil em 27/10/2000.
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Registro de Empregos

GOUVÊA DOS REIS ADVOGADOS
Período: 11/09/2007 - Atual
Função: Advogado Associado. Área de Concentração Específica: Direito Trabalhista e área
administrativa. Atividades: Atuação profissional e coordenação de equipe na área trabalhista em
geral, bancária e de telecomunicações: acompanhamento processual, elaboração e revisão de
peças processuais (defesas, recursos, prazos em geral), peticionamento eletrônico, pareceres
jurídicos e consultoria, realização de palestras, defesa dos interesses dos clientes, realização de
audiências e acordos extrajudiciais.
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PAULO GUILHERME PFAU ADVOGADOS ASSOCIADOS
Período: 28/08/2006 – 31/07/2007
Função: Advogado Associado. Área de Concentração Específica: Direito Cível - Atividades:
Coordenação de filial voltada à defesa dos interesses de instituições financeiras,
acompanhamento e elaboração de peças processuais (iniciais, defesas, recursos e prazos em
geral), cobrança, realização de audiências, acordos extrajudiciais e judiciais, contratação de
pessoal, coordenação de equipe, controle de despesas, fluxo de caixa.
AUTÔNOMO
Período: 01/03/2004 a 25/08/2006.
Função: Advogado Autônomo
Competências: Atuação profissional na área de Direito Cível, Bancário, Trabalhista e
Consumerista, atendimento a clientes, elaboração de peças processuais, iniciais, defesas,
recursos, realização de audiências.

TEMATEL TELECOM. E ELETRÔNICA LTDA
Período: 21/09/1992 a 25/11/2004.
Função: Advogado. Área de Concentração Específica: Direito Trabalhista e área administrativa.
Atividades: Atuação profissional na área trabalhista (acompanhamento de processos, defesas,
recursos, acordos judiciais e extrajudiciais, audiências fiscais e de prosseguimento,
peticionamento eletrônico), gerência administrativa e de contratos de prestação de serviços,
coordenação de equipe, rotinas financeiras, compras de materiais e equipamentos.
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