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Atua na área de Direito Empresarial com ênfase em Societário, Contratos, Imobiliário, Fusões e
Aquisições, além de Operações Bancárias.
Assessora empresas nas rotinas corporativas de sociedades limitadas e anônimas – fechadas ou
abertas – além do desenvolvimento e assistência em projetos de reestruturação societária. Tem
expertise com empresas na área de energia elétrica desde a participação de leilões, formação de
consórcios, constituição de SPEs, a negociação de acordos de acionistas e contratos relacionados
aos projetos – tais como contratos com fornecedores de serviços e equipamentos (EPC, Turn key,
Built to suit) – até a negociação de contratos de financiamentos e constituição de garantias para os
projetos junto ao BNDES e bancos financiadores.
Orienta empresas em seus projetos de reestruturação societária e em operações de fusões e
aquisições, assim como coordena processos de due diligence. Participou de projetos de fusão e
aquisição de empresas dos setores sucroalcooleiro, energético, de logística, farmacêutico e de
telecomunicações.
Assessora bancos nas operações de constituição de garantias na concessão de créditos, assim
como nas suas renegociações.

Presta serviços jurídicos pro bono para Associação Melhores Amigos – Best Buddies.

Formada em direito na Universidade Paulista – Unip, em 2000. Tem especialização em Direito
Tributário pela Fundação Getúlio Vargas – GVLaw ,em 2003 e LLM em Direito Societário pelo
Ibmec Law, em 2005.
É membro do Centro de Estudo das Sociedades de Advogados (Cesa) , da Câmara Britânica de
Comércio e Indústria no Brasil – Britcham e da Câmara Americana de Comércio – Amcham.
Em 2007, participou da Conferência internacional Brazil, Energy and Power VI, em Houston (EUA),
e da palestra sobre contratos internacionais e questões jurídicas de comércio exterior do Ibmec
Law. Como membro do International Bar Association – IBA, em 2010, 2011 e 2012, participou de
conferências em comitês de Litigation na América Latina e de M&A, assim como em 2010, 2011 e
2012 das conferências anuais do IBA. Em 2012, fez parte do painel Attorney client privicy- how
strong is it?, na conferência annual realizada em Dublin – Irlanda.
Português e Inglês.

