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FORMAÇÃO ACADÊMICA 

 
Pós-Graduado em Direito Civil e do Consumidor 
Instituto Excelência Ltda (PODIVM).  
Período: 10/2012 a 04/2013.  
  
Graduação em Direito 
Instituto de Educação Superior Unyahna de Salvador – IESUS. 
Período: 03/2004 a 12/2008.  
 

TRAJETÓRIA PROFISSIONAL 

 
Desde 02/2016  MM Advogados Associados 

Gerente jurídico da Filial/BA 

Responder pela resolução das questões administrativas, auxílio da equipe 
administrativa na realização de protocolos nas esferas judiciais e administrativas. 
Realizar reuniões de alinhamento e estratégias processuais com os clientes (empresa 
de telefonia).  

Realizar sustentação oral perante Turmas Recursais, Tribunais de Justiça, Tribunais 
Regionais do Trabalho. Acompanhamento dos clientes (empresas) em audiências. As 
áreas de atuações são Cíveis, Consumidor e Trabalhista.   

 
07/2012 a 02/2016 MCCM Advogados 
   Advogado 
Exercício da advocacia com a realização de audiências. Atuação no âmbito civil e 
consumerista. 

Acompanhamento dos prepostos de empresa cliente (confidencial) na realização de 
audiências perante as diversas Varas de Relação de Consumo e Juizados Especiais. A 
atuação consistia na análise de cada processo e verificar a melhor estratégia 
processual a ser adotada na audiência.  

 
12/2010 a 06/2012  Sandra Leal Advogados Associados 
   Advogado 
Elaboração de peças processuais, acompanhando processos, monitorando e 
impulsionando o trâmite destes. Controle de prazos e realização de audiências. 
Atuação no âmbito civil e consumerista. 
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Principal cliente - instituição bancária (serviços de banco e cartões de crédito) e 
atuação essa sempre com vistas a excluir ou minorar os prejuízos do processo para o 
cliente. Responder também pela organização administrativa perante o cliente, qual 
seja, conferência de pauta de audiências, controle dos prazos processuais e 
distribuição de processos para defesa. Na realização audiência, a atuação consistia na 
análise de cada processo e verificar a melhor estratégia processual a ser adotada na 
audiência. 

09/2009 a 11/2010 Advogado 

Serviços advocatícios voltados para as causas Cíveis e Consumidor, atuando de forma 

preventiva junto as empresas e prestando assessoria nas demandas judiciais, sempre 

realizado trabalho em conjunto com os clientes. A atuação consiste, precipuamente na 

análise de documentos, estudo dos casos à luz da doutrina e jurisprudência.  

09/2007 a 12/2008  Caixa Econômica Federal – CAIXA  
Setor Jurídico – Estágio 

Auxílio aos advogados interno na elaboração de peças processuais; realização de 
diligências perante a Justiça, seja para obtenção de cópias e diligenciar o andamento 
dos processos. 

09/2006 a 08/2007  Instituto de Pedro Ribeiro de Administração Judiciária – IPRAJ 
Setor Jurídico – Estágio 

 
Análise de processos, elaboração de minutas de despachos, decisões e sentença. 
Acompanhar a rotina de cartório judicial. 
 

EDUCAÇÃO CONTINUADA 

 
Participação nas Jornadas Brasileiras de Direito Privado (Civil – Empresarial – 
Consumidor). 
Participação do VI Fórum Brasil de Direito. Salvador – BA 
Aula Magna do Curso de Direito do Instituto de Educação Superior Unyahna de 
Salvador – IESUS com o tema: Os vinte anos da Constituição Federal, proferida pelo 
professor Antônio Augusto Brandão de Aras 
Aula Magna do Curso de Direito do Instituto de Educação Superior Unyahna de 
Salvador – IESUS com o tema: O Poder Judiciário e a Sociedade, proferida pelo 
professor Luiz Salomão Amaral Viana 
Palestra: Direito Tributário Municipal proferida pelo Professor Doutor Edvaldo Brito – 
Salvador – BA 
Seminário sobre os 20 anos da Constituição Federal de 1988 
 
 
 


