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CURRICULUM VITAE  

 
 
MARIA LUCIA CIAMPA BENHAME PUGLISI  

Brasileira, casada, advogada com inscrição OAB SP 95370 e OAB RJ 209213 

e-mail: benhame@benhame.adv.br 
 
 
Formação  Profissional  
 

1. Advogada, inscrita na OAB SP sob nº 95370 e na OAB RJ sob nº 209213. 
2. Formada em 1987 na Faculdade de Direto do Largo São Francisco – 

Universidade de São Paulo; 
3. Pós-graduação latu-sensu em Direito do Trabalho e Previdência Social 

pela Faculdade de Direto  do Largo São Francisco – Universidade de São 
Paulo; 

4. Curso de extensão na Faculdade de Direito da FGV de Liderança Sindical 
Empresarial, em 2017 

 
 
Atuação profissional  

 
Sócia responsável do escritório BENHAME Sociedade de Advogados desde 
sua fundação em 1998 na área empresarial, sempre com foco na área 
trabalhista individual e coletiva, e de recursos humanos. 
 
Advogada autônoma na área empresarial trabalhista e sindical de 1988 a 1998. 
 
Membro da Comissão de Direito Sindical da OAB SP 

 
Membro do Grupo de estudo de Modernização Trabalhista da AMCHAM SP  
 
Membro do Comitê Trabalhista do CESA – Centro de Estudos das Sociedades de 
Advogados SP.  
 
Membro da Câmara Paulista de Inclusão da Pessoa com deficiência.  
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Idiomas  

 
Tenho fluência nos idiomas inglês, francês e Italiano.  
Inglês jurídico com fluência.  
 
 
 
Voluntariado  

Paralelamente à minha atividade profissional, atuei como voluntária desde 
1994.  
1. 1994 a 2005 trabalhei na Instituição Beneficente Nosso Lar, 
(http://www.ibnossolar.org.br/) onde fiz o curso de capacitação. Lá desenvolvi 
trabalho com AVD (atividade de vida diária) e depois nas saletas de estimulação 
sensorial e leitura associativa. Eu trabalhava coordenada pela Terapeuta 
Ocupacional e depois pela coordenadora. Além dos atendimentos individuais eu 
gerava relatórios com o desenvolvimento das crianças. Eram crianças com 
deficiências intelectual e física associadas de grau moderado a grave. 
 
2. 2006 – 2009  iniciei um trabalho no Centro Pró-autista   , onde trabalhei por 
4 anos,  (http://centroproautista.org.br/portal/)  primeiro com as mães e 
depois com as crianças - turma de mais velhos (adolescentes e adultos)  e 
turma de mais novos (idade média de 7/8 anos). Com eles desenvolvi o 
trabalho de artes e acabei criando a metologia porque não encontrei literatura 
sobre o tema, então apliquei o conheço de artes e o que li e estudei sobre 
autismo.  
 
3. 2013 – atual: atuo na OAT (www.oat.org.br) para voluntariado na área de 
inserção de profissionais com deficiência intelectual no mercado de trabalho 
desenvolvendo atividade de atividades de vida diária, instruindo os jovens no 
autocuidado de higiene e organização de pertences e outras atividades.  
 
 
 
Mídia -Algumas entrevistas  

 
https://www.youtube.com/watch?v=BMH-xNgWuQQ 
https://www.youtube.com/watch?v=kO_k6ALSfpk 
https://www.youtube.com/watch?v=qOWKkor3pZA 
https://www.youtube.com/watch?v=oJ7hP7aCAsk 

https://www.youtube.com/watch?v=-MPm5RfY2KM&t=4s 
https://www.youtube.com/watch?v=B-hlM7dsyMg&t=574s 
https://www.youtube.com/watch?v=MFdzlQaBCI8 
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https://www.youtube.com/watch?v=OpdZQmEj66U 
http://www.benhame.adv.br/?p=10343 
http://www.dci.com.br/politica/clt-nao-foi-revogada,-afirma-especialista-
id614363.html 
 
No site www.benhame.adv.br ( http://www.benhame.adv.br/?cat=66) 
 
http://www.benhame.adv.br/wp-content/uploads/2017/10/Revista-
LTr_setembro-2017_Linotec_20-09-17-1.pdf 
 
E no linkedin: https://www.linkedin.com/in/maria-lucia-benhame-4715b32/ 
 
 


