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SÍNTESE DA CARREIRA
Advogada formada pela PUC/SP em 1983 - OAB/SP 73.819 – dinâmica e com
espírito de equipe, com experiência em gerenciamento de pessoal e de
conflitos, tendo atuado nas áreas trabalhista, tributária e cível adquirida nas
empresas nas quais trabalhei e também, no meu próprio escritório. Essa sólida
experiência abrange o consultivo e o contencioso. Em razão das posições que
ocupei, dediquei-me também à confecção e análise de contratos relacionados
ao direito do consumidor, direito ambiental, responsabilidade civil e carteira
imobiliária. Nos últimos quatro anos, sentindo a necessidade de abrir novas
frentes de trabalho, me dediquei à área imobiliária atuando como corretora de
imóveis e consultora na formulação de contratos relativos a administração,
locação, ampliando, assim, o conhecimento acumulado na advocacia.
Habilitada, nos termos da Resolução 125/2010 do CNJ, junto ao Cadastro do
Núcleo Permanente de Métodos Consensuais de Solução de Conflitos do
Tribunal e Justiça de São Paulo, e nomeada junto ao Centro Judiciário de
Solução de Conflitos e Cidadania Central (CEJUSC-Central) em 13/03/2003.
EXPERIÊNCIA PROFISSIONAL
No escritório Cláudia Junqueira de Almeida Prado e Advogados
Associados - desde 01/93 venho atendendo empresas e pessoas físicas,
cuidando de ações cíveis e comerciais, além de prestar serviços para outros
escritórios de advocacia, fazendo desde estudos a petições, chegando mesmo,
em alguns destes trabalhos, a assumir integralmente sua coordenação.
Especialista no contencioso fiscal estadual, montei e coordenei equipe para
realização de due diligence em processo de privatização do governo do Estado
de São Paulo. Reestruturei o departamento jurídico de empresa do ramo de
varejo, coordenando o contencioso trabalhista, e participando de negociação
de acordo coletivo de trabalho, da elaboração de defesa administrativa junto ao
contencioso fiscal federal e estadual. Orientei o departamento comercial nas
relações com o consumidor e confeccionei os contratos necessários à atividade
da empresa, zelando ainda por sua carteira imobiliária, incluindo contratos de
administração de shoppings centers. Reestruturei o Dpto Jurídico da Santa
Casa de Misericórdia de São Paulo, especificamente o contencioso tributário e
na elaboração de contratos necessários às atividades do Hospital Santa Izabel.
Tive ainda, oportunidade de tomar contato com direito securitário, produzindo

defesa junto a SUSEP, bem como revisão de apólices de seguro e atuando em
processos cíveis envolvendo responsabilidade civil.
Na Gerência Jurídica da Digirede Informática Ltda. - 6/1991 a 12/1991 cuidei de todo o contencioso cível e trabalhista e também, dos contratos
relativos à informática, sendo responsável pelo acompanhamento de toda a
legislação então editada para o setor.
Na Ipiranga Serrana Fertilizantes S/A - 12/1990 a 6/1991 – prestei serviços
controlando o contencioso trabalhista e tributário, elaborando contratos e
acordos. Fui responsável pela orientação de procedimentos relativos ao direito
ambiental, do consumidor e também junto ao Ministério da Agricultura.
Na Manah S.A. - 01/1988 a 12/1990 - fui responsável pela área trabalhista,
contenciosa e consultiva e, posteriormente, pelo atendimento tributário, fiscal e
ambiental.
Na Advocacia Sérgio Godoy Bueno - 01/1987 a 12/1987 - cuidei do
contencioso administrativo tributário, do acompanhamento de processos
relativos a locação e possessórias e na confecção de contratos.
No Escritório “Aranha e Durazzo” - 1/1986 a 12/1986 – pesquisava e
elaborava os informativos internos de conteúdo tributário e trabalhista, e
prestava consultoria para os clientes do escritório nas áreas referidas.
No Escritório de Advocacia Geraldo Ataliba - 03/1985 a 12/1985 – atuei na
assessoria do Professor Geraldo Ataliba, auxiliando no agendamento de seus
compromissos e no acompanhamento do andamento de processos.

FORMAÇÃO
•

ACADÊMICA

Graduação: Direito - PUC/SP (1983)

Pós-graduação: Direito Tributário e Constitucional – Créditos - PUC/SP
(1.984 – 1.989).
•

INFORMAÇÕES

ADICIONAIS

•

Francês avançado

•

Espanhol e italiano leitura

•

Professora em curso de graduação em Direito, na Pontifícia Universidade
Católica de São Paulo – PUC/SP – 1985/1989, Universidade Cidade de
São Paulo – UNICID – 1995/1997 e Universidade Santo Amaro – UNISA –
1997/1998.

PUBLICAÇÕES

•

“Resenha Bibliográfica” - Revista de Direito Tributário - Vol. 33 julho/setembro de 1985

•

“Crédito Prêmio de IPI e Imposto Sobre a Renda –“Revista de Direito
Tributário - Vol. 37 - julho/setembro de 1986

•

“Constitucional e Tributário - Finsocial - Dec. Lei 1940 - Legitimação
Passiva - Imunidade Tributária (art. 19, III da CF) – “Revista de Direito
Tributário - Vol. 38 - outubro/dezembro de 1986

•

“AFRMM - Gatt (O Adicional ao Frete para Renovação da Marinha
Mercante - AFRMM e as Importações dos Países Signatários do GATT)” Revista de Direito Tributário - Vol. 53 - julho/setembro de 1990

•

Juíza Contribuinte substituta no período de 1992/1994 e Juíza Titular em
dois triênios - 1995/1997 e 1998/2000 - do Tribunal de Impostos de Taxas
da
Secretaria
da
Fazenda
do
Estado
de
São
Paulo

•

Participação ativa em mesas diretivas de trabalhos em Congressos de
Direito Tributário e de Filosofia do Direito
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