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FORMAÇÃO ACADÊMICA
● Doutora em Direito (Negociação Coletiva) pela Universidad Complutense de Madrid – 2016
● Master em Direito Internacional pela Universidad Complutense de Madrid – 2000
● Especialização em Direito do Trabalho pela PUC/SP – 1997
● Graduado em Direito pela Universidade Católica de Stos/SP - 1996

RESUMO DAS QUALIFICAÇÕES

Advogada especializada em Direito Empresarial Trabalhista, com 21 anos de atuação,
trabalhando em renomados escritórios de advocacia com ênfase em casos complexos e
grandes clientes e em departamentos jurídicos de grandes multinacionais, ocupando
cargos de advogada, coordenadora, líder de área e sócia com destaque para:

● Consultivo e preventivo trabalhista, aconselhamento a empresas em questões estratégicas,
bem como do dia a dia trazendo soluções práticas para as questões trabalhistas e sindicais.
● Contencioso trabalhista de alta complexidade, com análise minuciosa do caso, hipóteses de
solução e atuação frente a todas as instâncias, elaborando estratégias em conjunto com a
empresa; bem como atuação frente ao Ministério Público Trabalhista e MTE;
● Realização de auditorias para mensuração de passivo trabalhista e operações de fusão e
aquisição de empresas;
● Controle de provisões e redução de passivo trabalhista por intermédio de atuação preventiva,
elaboração e padronização de teses, políticas de acordo e condução estratégica dos processos;
● Atuação em negociação coletiva, notadamente em assuntos de: data base, banco de horas,
PLR; jornada de trabalho; horas extras; remuneração; bônus; meio ambiente de trabalho;
dispensas coletivas etc.

● Estruturação de relatórios referentes à carteira de processos judiciais e administrativos,
com informações processuais e gerenciais atinentes a contingências potenciais e provisões;
● Sólida experiência em negociações envolvendo Ministério Público do Trabalho e Ministério do
Trabalho e Emprego;
● Gestão de equipes de advogados, estagiários e equipes paralegais;
● Coordenação do trabalho desenvolvido por escritórios terceirizados;
● Colunista mensal do boletim Mascaro, bem como para entrevistas em televisão e rádio;
● Revisora mensal do Boletim Mascaro e revisão do clipping semanal interno;
● Professora de Direito do Trabalho, ministrando aulas de Direito do Trabalho e Processo do
Trabalho em diversas universidades paulistas e em outros estados, tanto em graduação como
pós-graduação.

EXPERIÊNCIA PROFISSIONAL
CB GLOBAL LAW FIRM – (2018 – atual) – Advocacia com foco em causas trabalhistas e cíveis.
Cargo: Sócia





Suporte jurídico a clientes nacionais e estrangeiros;
Consultas trabalhistas e cíveis em geral;
Ações trabalhistas e cíveis em geral;
Apoio em Vistos para países da CE com escritório parceiro em Portugal.

FILHORINI BLANCO E CARMELINE SOCIEDADE DE ADVOGADOS - (2016 – 2018) – Escritório de
advocacia empresarial com foco na indústria e comércio, principalmente em multinacionais.
Cargo: Sócia


Gestão da consultoria e assessoria sindical;



Consultoria trabalhista em geral;



Auditoria trabalhista;



Contencioso trabalhista, tanto judicial como administrativo;



Gerenciamento de equipe técnica jurídica e administrativa.

MASCARO NASCIMENTO ADVOGADOS (2009 a 2015) – Escritório de advocacia de médio porte,
referência em Direito do Trabalho.
Cargos: Líder de Assessoria Empresarial Trabalhista e Gerente de Relacionamento
● Coordenação de equipe de assessoria empresarial focada em soluções trabalhistas;

● Consultoria trabalhista empresarial com forte atuação em casos complexos envolvendo
danos à moral; expatriados; jornada e marcação de ponto, PLR, remunerações e rescisões
de altos diretivos, cartilhas de novas leis; buscando, via de regra, diminuição do passivo
trabalhista;
● Acompanhamento de processos estratégicos envolvendo Ministério Público do Trabalho,
evitando os TACs e as Ações Civis Públicas de grande monta;
● Auxílio à equipe contenciosa em casos de alta complexidade buscando saídas jurídicas
juntamente com o cliente;
● Realização de auditorias jurídicas para operações de fusão e aquisição de empresas e
levantamento de passivo trabalhista com grande margem de acerto;
● Workshops de temas trabalhistas atuais e temas preocupantes;
● Consultivo sobre negociações coletivas e greves;
● Visitas de relacionamento e venda de produtos do escritório.
● Criação de novos produtos;
● Manutenção de excelente relacionamento com cliente, buscando perfeita fidelização.

VOTORANTIM METAIS (2008 a 2009) – Empresa multinacional de grande
porte.
Cargo: Advogada Sênior Trabalhista – Líder de área
● Consultoria trabalhista, com forte atuação no desenvolvimento de planejamentos estratégicos
para mitigação de riscos trabalhistas, com foco em direito sindical, terceirização, jornada de
trabalho, políticas remuneratórias, dispensas por justa causa e sem justa causa;
● Gestão de múltiplos escritórios terceirizados;
● Negociações coletivas, e controle de greves e paralisações.
● Elaboração de política de acordos para diminuição de passivo;
● Cartilhas preventivas e orientações com visitas às plantas para mitigação de riscos
trabalhistas;
● Realização de auditorias jurídicas para operações de fusão e aquisição de empresas.

MCDONALDS (2007 a 2008) – Empresa multinacional de grande porte.
Cargo: Coordenadora Trabalhista e Sindical
● Consultoria trabalhista para todas as lojas da rede e para os Gerentes de região;
● Gestão dos escritórios terceirizados;

● Negociações coletivas, e relacionamento com sindicato;
● Elaboração de cartilhas focadas nos problemas trabalhistas da empresa;
● Suporte direto ao RH sobre questões trabalhistas de risco;
● Relacionamento com Ministério do Trabalho quanto à cota de deficientes e aprendizes;
● Workshop para gestores;
● Atendimento aos auditores do Trabalho na sede e suporte à todas as lojas.

MASCARO NASCIMENTO ADVOGADOS (2005 a 2007) – escritório
nacional de médio porte – referência em direito do trabalho
Cargo: Coordenadora do Núcleo Mascaro e Negociadora Coletiva

● Negociações coletivas de grande complexidade e categorias tradicionalmente conflitosas;
● Consultoria trabalhista para empresas multinacionais e nacionais de grande porte;
● Elaboração de boletim informativo da área trabalhista;
● Coordenação de escola jurídica trabalhista para realização de vários cursos na área;
● Coordenadora de pós-graduação em Direito do Trabalho;

COELHO MORELO ADVOGADOS ASSOCIADOS (2001 a 2005) – escritório nacional de médio
porte
Cargos: de Advogada Plena/Advogada Sênior a Sócia Trabalhista
● Elaboração de todas as peças trabalhistas, principalmente teses complexas, para defesa de
empresas de grande porte em todas as instâncias;
● Realização de audiências em todos os fóruns paulistas e outros estados;
● Realização de Sustentação Oral para defesa de recursos em todos os Tribunais;
● Foco em atendimento a clientes concessionários de serviços públicos e grandes
multinacionais.

IDIOMAS
Inglês Avançado – Alumni e Titulação Toic
Espanhol Fluente – Diploma de formação superior em idioma espanhol – Titulação DELE

