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Formação
• Escolaridade
Formação superior.
• Formação escolar e acadêmica
Direito, Universidade Cândido Mendes – Centro – Rio de Janeiro(1998).
Pós –graduanda em Direito Processual Civil, FARO – Porto Velho – RO, previsão de
término 07-2009
• Proficiência em idiomas
Inglês: leitura fluente, escrita intermediária, conversação fluente.
Espanhol: leitura intermediária, conversação intermediária.
Histórico profissional
• Desde 08/06 – FARO – Faculdade de Ciências Humanas, Exatas e Letras de
Rondônia
Professora
Disciplinas: Direito do Trabalho I e II, Prática Jurídica IV e Direito Econômico e do
Consumidor.
• Desde 08/06 – FAAr – Faculdades Associadas de Ariquemes
Professora
Disciplinas: Direito Processual Aplicado I, Procedimentos Especiais em Direito
Processual Civil I e Direito do Consumidor.
• De 08/05 até 06/06 – Rochilmer Rocha Filho - Advogados Associados
Advogada
Atuando no contencioso cível da empresa Brasil Telecom, com ênfase em
responsabilidade civil e Direito do Consumidor e no contencioso trabalhista das
empresas Brasil Telecom, filial Acre, ERSA (Grupo CSN) e ALUSA –
Engenharia, elaborando as peças processuais em todas as instâncias e realizando
as audiências pertinentes as ações, nos fóruns da Capital, regionais e comarcas do
interior.
Coordeno
os
estagiários,
no
que
diz
respeito
ao
acompanhamento/andamento dos processos.
• De 08/03 até 07/05 (RJ)
Atuando como advogada autônoma, prestando serviços de consultoria e assessoria
jurídica, realizando audiências, elaborando peças processuais: contestações,
contra-razões e recursos em geral, para as seguintes empresas: Samsung Service
Center, lojas Buenos Aires e Barra da Tijuca, Rio Center (assistência técnica
Motorola), bem como, Staff Serviços e Staff Segurança e Vigilância (como
audiencista trabalhista). Além do patrocínio de pessoa física, nas áreas cível,
consumidor, família e trabalhista.
• De 10/01 até 07/03 – Marques & Müller - Advogados Associados. (RJ)
Advogada
Atuei no contencioso cível das empresas TAM - Linhas Aéreas S/A, Samsung
Eletrônica da Amazônia Ltda. e Bauducco & Cia Ltda., entre outras, com ênfase
em responsabilidade civil e Direito do Consumidor, elaborando as peças
processuais em todas as instâncias e realizando as audiências pertinentes as
ações, nos fóruns da Capital, regionais e comarcas do interior. Coordenava os

estagiários, no que diz respeito ao acompanhamento/andamento dos processos do
escritório e das empresas as quais prestava serviço. Militando, igualmente, no
patrocínio de pessoa física, figurando tanto no pólo passivo, quanto no ativo, no
âmbito cível, família e trabalhista.
•

De 02/01 até 09/01 – VII Juizado Especial Cível da Comarca da Capital (RJ)
Advogada Dativa
Atuando como patronesse nas demandas onde uma das partes não possui
advogado, nas quais é obrigatória a assistência, em audiências de conciliação e
instrução; confeccionando as peças processuais pertinentes a cada feito, como:
contestações, embargos, recursos, contra-razões, enfim todos os atos inerentes ao
exercício da advocacia.

Informações complementares
II Encontro Regional de Assistência Judiciária (maio/94), A Criminalidade Urbana
(CEPAD - maio/94), I Jornada Cândido Mendes (FDCM - Centro junho/94), XVI
ENED - Encontro Nacional de Estudantes de Direito e X ENAJU - Encontro
Nacional de Assessoria Jurídica (Blumenau – SC julho/94), III Ciclo de
Conferências - “POSSE” - Direito e Processo (Luiz Fux e Sylvio Capanema outubro/94), Curso sobre Lógica Jurídica (Prof. D’artagnan Dias Filho fevereiro/95) e III Seminário sobre a Criminalidade e o Sistema Penal Brasileiro
(Universidade Santa Úrsula - setembro/95). Direito e Processo Penal (Belo
Horizonte - MG - maio/98). Informática: noções a nível de usuário.
CEPAD – módulo de direito penal e processual penal, civil e processual civil –
período: julho a dezembro de 1998.
Curso de Treinamento para Conciliadores dos Juizados Especiais Cíveis, realizado
no período de 03 de abril a 26 de junho de 2001, pela Escola de Administração do
Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro.
Seminário de Direito do Consumidor, realizado no Copacabana Rio Hotel, pela
Stratege, em dezembro de 2001.
Seminário Juizados Especiais Cíveis e Federais, realizado no Hotel Glória, em
setembro de 2003.
Porto Velho, 09 de março de 2009.
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