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Trajetória/Perfil
Atuando como advogada desde 2013, Maria Carolina possui experiência em casos de grande
complexidade, como a Operação Lava Jato, e casos envolvendo prevenção a fraudes e grandes
riscos. Participou da implementação de programas de complicance, procedimentos de natureza
negocial (colaboração premiada e acordos de leniência), investigações internas e procedimentos
de natureza administrativa em empresas.
Com experiência nos setores de construção civil, saneamento, industrial, alimentício, farmacêutico,
instituições financeiras e lavanderias hospitalares, ela também presta assessoria consultiva e
preventiva para seus clientes. Além disso, Maria Carolina tem expertise em casos
multidisciplinares, envolvendo questões de administração pública, ambientais, societárias,
tributária, eleitorais, de LGPD, entre outras.

Formação Acadêmica
Bacharel em Direito pela Pontifícia Universidade Católica (PUC-SP).
Pós-graduada em Teoria Geral do Crime pela Universidade de Coimbra, em Portugal.
Especializada em Direito Penal Econômico pela Pontifícia Universidade Católica (PUC-SP).

Extensão em Compliance Criminal pela Pontifícia Universidade Católica (PUC-SP).

Outras Atividades
Membro da Comissão Especial da Advocacia Criminal de São Paulo/SP
“Laboratório Internacional de Criminal Compliance” – Compliance.lab.
“Colaboração Premiada e Justiça Criminal Negocial” – IBCCRIM.
“Normas anticorrupção, antissuborno e compliance público” – FGV.
“Pacote Anticrime” – OAB ESA.
“Lei de Organização Criminosa” – OAB ESA.
“Crimes contra a ordem tributária” – Largo São Francisco (USP).
“A banalização do Direito Penal como forma de arrecadação tributária” – publicado em
10/01/2020.
“Delações premiadas e prisões preventivas” – em parceria com Leandro Pachani, publicado em
07/02/2020.
“O futuro incerto do juiz de garantias” – em parceria com Antonio Macruz de Sá, publicado em
07/03/2020.
“O coronavírus e o Direito Penal Brasileiro” – publicado em 22/04/2020.
“A criminalização do stalking e a proteção da mulher no contexto jurídico-social brasileiro” –
publicado em 14/05/2021.
“A (ir)retroatividade do acordo de não persecução penal” – em parceria com Thais de Lima Dantas,
publicado no Livro “Direito Penal à luz do STF – uma abordagem crítica às mais relevantes
decisões da Suprema Corte em Matéria Criminal” – 1 ed. – São Paulo: Escola Superior de Advocacia
da OAB SP, 2021.

Idiomas
Português e Inglês.

