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CV (PDF)

Atuação e especialização

Atua em questões variadas de propriedade intelectual
e assuntos relacionados, tanto quanto em questões de
direito empresarial e de tecnologia. Tem sólida
experiência em disputas empresariais e de natureza
contratual. Atua e já atuou como mediadora e
especialista em conflitos de natureza societária,
contratual, de direito empresarial e notadamente de
propriedade intelectual. Como advogada participou de
negociações empresariais, transações envolvendo
direitos de propriedade intelectual e atuou e atua em
processos judiciais e arbitrais tendo por objeto
discussões de alta complexidade. Em sua carreira
profissional trabalho em escritórios de grande, médio
e pequeno porte, nas áreas consultivo-contratual, de
negociação e adversarial.

Formação

Graduada em Direito pela PUC/SP (2004), fez
Especialização e Processo Civil e Arbitragem na
Università degli Studi di Milano (2005 - Milão /
Itália) e em Propriedade Intelectual na Università
Commerciale Luigi Bocconi (2005 - Milão / Itália) e
na Faculdade de Direito da GV - GVLaw/SP (2006). É
mestre (2012) e doutora pela USP (2016), sendo sua
linha de pesquisa nas duas frentes em arbitragem
(terceiros e arbitrabilidade das disputas de
Propriedade Intelectual). Fez mestrado na USP com o
fomento da FAPESP. Cursou Direito Digital Aplicado
junto à FGVLaw (2018). Participou de inúmeros e
renomados treinamentos e cursos de formação e
capacitação em Mediação, no Brasil, Argentina e nos
EUA, promovidos por instituições como INTA, CPR,
ICFML, Harvard Law School, ABPI, IMAB e outros.

Afiliações profissionais

Ordem dos Advogados de São Paulo (OAB/SP);
Associação dos Advogados de São Paulo (AASP);
Associação Brasileira da Propriedade Intelectual
(ABPI); International Trademark Association (INTA);
International Chamber of Commerce – Brasil (ICC-
Brasil); Comitê Brasileiro de Arbitragem (CBAr).

Outras informações

Professora e palestrante convidada de cursos e
eventos de Propriedade Intelectual e de Resolução de
Conflitos em instituições como CPR, USP-NEMESC,
ABPI, FGV Direito, Mediare, dentre outras. Professoraárea restrita
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da American College of Brazilian Studies (AMBRA
College), instituição onde atualmente leciona no
Mestrado de Ciências Jurídicas a disciplina de
Mediação, no contexto dos ADRs. Na mesma
instituição também já foi docente da graduação de
Direito para as disciplinas de Teoria Geral do
Processo, Mediação e Arbitragem, igualmente. Atuou
como pesquisadora da Escola de Direito da FGV em
Projeto de Pesquisa promovido pela Secretaria de
Assuntos Legislativos do Ministério da Justiça:
“Projeto Pensando o Direito”, temática “O Desenho de
Sistemas de Resolução Alternativa de Disputas para
Conflitos de Interesse Público” (2010). Membro do
corpo de mediadores e neutrals de diversos
importantes centros de resolução de disputas, tais
como CPR (The International Institute for Conflict
Prevention & Resolution), INTA, CAM-CCBC, CIESP-
FIESP, ABPI, etc. Integrou a comissão de especialistas
responsáveis pela redação e revisão de regulamentos
e documentos institucionais de destacados centros de
resolução de disputas. Foi listada e é frequentemente
reconhecida como profissional com destaque em sua
área de atuação por diversos rankings de prática
jurídica (IAM Patent, Chambers Partners, Análise 500,
WTR). Já foi coach e avaliadora de times universitários
em diversas competições brasileiras e internacionais
de negociação e mediação, sendo que, em 2017, esteve
na IBA-VIAC Mediation & Negotiation Competition
promovida em Viena como coach do time da PUC-SP.
Coordena e coordenou comissões de resolução de
conflitos e de Propriedade Intelectual em instituições
tais como: ICC Brasil, INTA, ABPI, CBAR. É voluntária
para projetos de resolução de conflitos na Associação
Viva e Deixe Viver e na Escola Estadual Fernão Dias
Paes.

 Idiomas

Português - Inglês - Italiano - Francês.
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