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FORMAÇÃO ACADÊMICA 

 

EIMF – European Institute of Management and Finance - Alemanha - Ano - 2018 

General Data Protection Regulation - GDPR - Proteção de Dados Pessoais 

 

Oxford Business School, Reino Unido - Ano - 2017 

Grievance Management Diploma - Gerenciamento de Crises 

 

ITCILO - International Training Centre of the International Labour Organization - Itália - Ano - 2017 

International Labour Standards - Normas Internacionais do Trabalho 

 

Instituição Toledo de Ensino - ITE - Ano - 2005 

LL.M. em Direito Empresarial 

 

Faculdades Integradas de Jaú - Ano - 2001 

Graduação em Direito 

 

 

EXPERIÊNCIA PROFISSIONAL 

 

DQ CONSULTORIA JURÍDICA 

Cargo: Sócia Fundadora - Out/2019 - atualmente. 

 

• Advogada responsável por todas as demandas consultivas envolvendo temas corporativos, 

tais como elaboração de contratos, avaliação de riscos, criação de processos internos e criação e 

implementação de políticas corporativas; 



• Diagnóstico de riscos com apresentação de soluções para a redução e prevenção de eventual 

passivo trabalhista (contencioso); 

• Soluções estratégicas alinhadas com as demandas apresentadas; 

• Responsável pela elaboração de pareceres jurídicos e consultivo trabalhista; 

• Atendimento de clientes in loco; 

• Gestora do projeto de implementação de projetos de LGPD - Lei Geral de Proteção de Dados 

Pessoais e GDPR - General Data Protection Regulation (Europa) em empresas, incluindo 

treinamentos in house para gestores e colaboradores, e alinhamento de todas as etapas do processo 

em parceria com equipe especializada em Tecnologia e Segurança da Informação. 

 

 

MOVIDA – GRUPO JSL – JULIO SIMÕES LOGÍSTICA 

Cargo: Coordenadora Jurídico Trabalhista - Abr/19 – Ago/2019 - Brasil 

 

• Responsável pela gestão do passivo trabalhista; 

• Atuação estratégica no preventivo e contencioso; 

• Gestão de equipe interna e escritórios terceirizados; 

• Atendimento consultivo às áreas internas da empresa; 

• Coordenação de todos os projetos envolvendo legislação trabalhista e previdenciária; 

• Interface com SSMA; 

• Análise e elaboração de contratos; 

• Responsável pelos temas envolvendo proteção de dados pessoais no ambiente de trabalho 

– LGPD, bem como pela gestão do projeto de implementação. 

 

HTB – STEUERBÜRO AM PARK HUMBOLDT LUTZER THELEN STEUERBERATER 

Cargo: Consultora Jurídica - Fev/16 a Out/18 – Alemanha 

 

• Consultoria e assessoria trabalhista empresarial, atendendo empresas alemãs estabelecidas 

no Brasil e brasileiras na Europa; 

• Elaboração de pareceres envolvendo profissionais expatriados; 

• Atendimento de demandas consultivas na área previdenciária; 

• Revisão de contratos; 

• Atuação em projetos de implementação da GDPR – Regra Geral de Proteção de Dados 

(Europa), em diversos países da Europa. 

 



LOUIS DREYFUS COMMODITIES 

Cargo: Gerente de Tax Trabalhista e Previdenciário - Jan/13 a Nov/14 - Brasil 

 

• Estruturação e Gestão do Departamento Trabalhista Previdenciário; 

• Elaboração de contratos para contratação de escritórios externos, incluindo NDA, KPI e SLA; 

• Atuação no consultivo e preventivo; 

• Condução de processos administrativos e judiciais; 

• Revisão de contribuições previdenciárias e demais encargos incidentes sobre a folha de 

pagamento; 

• Elaboração de recursos junto ao INSS na contestação de NTEP; 

• Revisão do cálculo do FAP, com consequente contestação e recuperação de crédito quando 

cabíveis; 

• Gestão de prestadores de serviços na prevenção de riscos, incluindo criação de 

procedimentos internos, análise e confecção de contratos;  

• Due Diligence em processos de M&A; 

• Gestão do Projeto eSocial. 

 

RAIZEN S/A 

Cargo: Coordenadora Jurídico Trabalhista - Jul/11 a Abr/12- Brasil 

 

• Coordenação do contencioso e consultivo trabalhista; 

• Responsável pela interface com MTE, MPT, ANVISA, CEREST e demais órgãos públicos; 

• Condução de inquéritos e ações civis públicas, termos de ajuste de conduta e autos de 

infrações; 

• Avaliação do passivo trabalhista, identificação de contingências e elaboração de 

provisionamento financeiro; 

• Elaboração e gestão do budget do departamento; 

• Atendimento consultivo estratégico relacionado às rotinas demandadas por diversas áreas 

da empresa; 

• Atuação nas questões relacionadas à gestão de pessoas e temas de compliance trabalhista, 

com ênfase na imagem e resultados da empresa, a partir do gerenciamento de riscos, normas e 

procedimentos internos; 

• Assessoria nas demandas sindicais; 

• Elaboração de clausulas contratuais envolvendo temas trabalhistas; 

• Acompanhamento e suporte em Comitês de Crises nos temas trabalhistas. 



COSAN S/A INDÚSTRIA E COMÉRCIO 

Cargo: Coordenadora Jurídico Trabalhista - Ago/10 a Jun/11- Brasil 

 

• Coordenação de equipe interna composta por 25 (vinte e cinco) profissionais; 

• Atuação direta na elaboração das principais teses de defesa e estratégias processuais, 

internamente e em parceria com escritórios terceirizados; 

• Controle do contencioso em massa, criação de novos procedimentos internos e estratégias 

de gestão visando a redução do passivo trabalhista; 

• Consultoria e assessoria jurídica trabalhista e previdenciária às áreas internas, incluídas 

questões relacionadas à segurança e medicina do trabalho; 

• Estudo de dados estatísticos do passivo para delimitação de risco e busca de melhores 

práticas; 

• Avaliação de probabilidade de perda processual, tanto do ponto de vista jurídico quanto 

econômico; 

• Revisão dos cálculos de liquidação de processos trabalhistas,

 avaliando provisionamento contábil e/ou estratégias de acordos; 

• Atuação na mitigação de riscos na terceirização de serviços; 

• Responsável pela atualização constante acerca das modificações legislativas e correntes 

jurisprudenciais, para orientação interna e definição de estratégias alinhadas ao negócio da 

empresa; 

• Assessoria à área contratual; 

• Due Diligence em processos em processos de M&A. 

 

Cargo: Advogada Trabalhista Sênior - Nov/08 a Jul/10 - Brasil 

 

• Responsável pela condução de processos administrativos e judiciais sensíveis e/ou de alto 

valor econômico; 

• Revisão de peças e estratégias processuais elaboradas pela equipe interna; 

• Confecção de pareceres consultivos demandados pelo RH e demais áreas da empresa; 

• Atuação em parceria com a área de SSMA em questões envolvendo afastamentos, acidentes 

de trabalho, FAP, NTEP e demais temas correlatos; 

• Participação no projeto de política de acordos; 

• Condução de projetos junto ao RH – Cotas para PCD, Aprendiz, dentre outros. 

 

 



Cargo: Advogada Pleno Trabalhista - Dez/06 a Out/08 - Brasil 

Advogada Trabalhista Júnior - Ago/05 a Nov/06 - Brasil 

 

• Condução de processos judiciais e administrativos; 

• Realização de audiências e sustentações orais perante os TRTs; 

• Acompanhamento de fiscalizações; 

• Elaboração de Cálculos; 

• Atendimento das demandas consultivas; 

• Treinamento de prepostos. 

 

IDIOMAS 

 

Inglês Fluente  

Alemão Nível B1 

Espanhol Básico 

 

OUTROS CURSOS 

 

• LEC – Legal, Ethics & Compliance – Quinta Compliance Week – 2018 

• Novo Regulamento de Proteção de Dados Aplicada aos Recursos Humanos – 

Traininghouse Lisboa /Portugal - 2018 

• Curso Intensivo de Alemão - VHS - Volkshochschule - VHS Köln - Alemanha - 2015/16 

• Aspectos Gerais de Arbitragem - FGV – 2012 

 

PUBLICAÇÕES: 

 

Artigo Publicado em: 

Contencioso Tributário Administrativo e Judicial, Estudos em Homenagem a José Augusto Delgado, 

Efeitos Previdenciários sobre o Aviso Prévio Indenizado - Editora Noeses - 2013. 

 


