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FORMAÇÃO 

• PUC/SP (COGEAE) – Pós-Graduação em Processo Civil (2021.2) 

• UCAM/RJ – Pós-Graduação em Direito e Processo do Trabalho (2017.2) 

• IBMEC/RJ – Bacharel em Direito (2014.2) 

 

EXPERIÊNCIA PROFISSIONAL 

• LAPA ADVOGADOS | RJ e SP | 03.2020 – Atual                   COORDENADOR JURÍDICO 

o Gerenciamento de equipes, supervisão de contratações, treinamento e crescimento profissional dos 

colaboradores; 

o Implementação da área Trabalhista no escritório com captação de 3 grandes clientes "PJ's", 25 casos avulsos 

de Reclamações Trabalhistas, e atuação consultiva; 

o Atingimento de meta de faturamento de mais de R$1.500.000,00 em ativos trabalhistas para o ano de 2020; 

o Implementação de projetos na área trabalhista consistente em: (i) Recuperação de Créditos Previdenciários; 

(ii) Desoneração da folha de pagamento mediante restituições de contribuições parafiscais (Ex. Sistema S); 

(iii) Garimpo de recursos trabalhistas em favor dos clientes; 

o Consultivo Trabalhista: Possibilita a formação de soluções customizadas com o objetivo de eliminar ou 

mitigar riscos trabalhistas; 

o Assessoria na elaboração de auditorias trabalhistas, (Avaliação de Riscos e Provisionamento), inclusive 

perante auditores independentes (EY, PwC, Deloitte e KPMG); 

o Participação em estratégias para negociações sindicais, elaboração e/ou revisão de Acordos e Convenções 

Coletivas de Trabalho; 

o Assessoria jurídica trabalhista no plano contencioso, tanto no âmbito administrativo quanto no âmbito 

judicial, com o objetivo de promover a defesa dos interesses dos contratados em dissídios individuais e 

coletivos, em todos os graus de jurisdição do território nacional. 

 

• PSG ADVOGADOS | SP | 11.2019 – 03.2020                  COORDENADOR JURÍDICO 

o Gerenciamento de 6 (seis) funcionários, supervisionando a contratação, treinamento e crescimento 

profissional dos colaboradores; 

o Supervisão e revisão diária de prazos processuais de todas as complexidades; 

o Atuação consultiva possibilitando a formulação de soluções customizadas com o objetivo de eliminar ou 

mitigar riscos trabalhistas; 

o Assessoria na elaboração de auditorias (Avaliações de Riscos e Provsionamentos), inclusive perante 

auditores independentes ( EY, PwC, Deloitte e KPMG); 



o Assessoria jurídica trabalhista no plano contencioso, tanto no âmbito administrativo quanto no âmbito 

judicial, com o objetivo de promover a defesa dos interesses dos contratados em dissídios individuais e 

coletivos, em todos os graus de jurisdição do território nacional. 

 

• BICHARA ADVOGADOS | SP | 09.2017 – 10.2019                     ADVOGADO PL | SR 

o Atuação consultiva possibilitando a formulação de soluções customizadas com o objetivo de eliminar ou 

mitigar riscos trabalhistas; 

o Assessoria na elaboração de auditorias (Avaliações de Riscos e Provsionamentos), inclusive perante 

auditores independentes (EY, PwC, Deloitte e KPMG); 

o Assessoria jurídica trabalhista no plano contencioso, tanto no âmbito administrativo quanto no âmbito 

judicial, com o objetivo de promover a defesa dos interesses dos contratados em dissídios individuais e 

coletivos, em todos os graus de jurisdição do território nacional. 

 

• A. C. BURLAMAQUI ADVOGADOS | RJ | 04.2015 – 08.2017               ADVOGADO JR 

o Assessoria jurídica trabalhista no plano contencioso, tanto no âmbito administrativo quanto no âmbito 

judicial, com o objetivo de promover a defesa dos interesses dos contratados em dissídios individuais e 

coletivos, em todos os graus de jurisdição do território nacional. 

 

• BMA ADVOGADOS | RJ | 11.2012 – 12.2014                      ESTAGIÁRIO 

o Assessoria jurídica cível e trabalhista, elaboração de relatórios (português e inglês) e due diligence.   

 

IDIOMAS 

INGLÊS – Intermediário | ESPANHOL – Intermediário | FRANCÊS – Básico. 

 

PUBLICAÇÕES 

• O seguro garantia e a fiança bancária em substituição ao depósito judicial (01/03/2020): 

https://www.conjur.com.br/2020-mar-01/opiniao-seguro-fianca-bancaria-lugar-deposito-

judicial#author 

• O incidente de desconsideração da personalidade jurídica na Justiça do Trabalho (08/04/2019): 

https://www.migalhas.com.br/depeso/299684/o-incidente-de-desconsideracao-da-personalidade-

juridica-na-justica-do-trabalho  

 

RESUMO PROFISSIONAL 

Profissional com excelente relação pessoal com clientes e equipes, histórico de liderança de equipes com 

alto desempenho, voltadas ao alcance  de metas técnicas e financeiras. Disponibilidade integral ao cliente; 

excelência técnica; agilidade; atitude de dono e foco nas relações a longo prazo, destacam-se como as 

principais características desenvolvidas ao longo da formação profissional. 
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