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Graduada em Direito pela Universidade Presbiteriana Mackenzie e membro da Ordem 

dos Advogados do Brasil – OAB/SP com inscrição nº 273.150.  

 

Pós – Graduada no Curso de Especialização Lato Sensu em Propriedade Imaterial –

 Direitos Autorais – Propriedade Industrial ‐ Direitos da Personalidade e Comunicação 

com o Módulo de Didática pela Escola Superior de Advocacia ESA – OAB/SP. 

 

Sócia- parceira do escritório Carasso Kac e Greiber Advogados, é responsável pela área 

de Propriedade Intelectual, Imagem, Mídia e Entretenimento.  

 

Trabalhou durante 12 anos no escritório D´Antino Advogados Associados, com foco na 

mesma atuação, assim como no escritório Costa Netto Advocacia, durante 02 anos, 

como parceira do Dr. José Carlos Costa Netto na elaboração de pareceres, assistente nos 

estudos de laudos periciais e atendimento a clientes na área de produção cultural. 

 

Sua atuação envolve a área de direito contratual, direito do entretenimento, direitos 

personalíssimos e direitos autorais focados: na produção de obras audiovisuais para 

cinema, televisão e publicidade; produção de obras musicais e teatrais; licenciamento de 

nome, imagem e marca; dentre outros relacionados ao mercado do entretenimento e 

produções culturais; assessoria jurídica mensal para produtoras nacionais e 

internacionais, agências de publicidade, artistas em geral; assim como atuação perante 

Representações em trâmite no CONAR (Conselho Nacional 

de Autorregulamentação Publicitária) e CENP (Conselho Executivo das Normas-

Padrão); 

 

Atua em parceria com o escritório D'Antino Advogados Associados prestando 

assessoria jurídica aos  clientes em sua área de atuação, assim como com o 

escritório OpiceBlum Bruno, Abrusio, Vainzof Advogados Associados, focado em 

Direito Digital, em busca de maior aprofundamento em demandas voltadas para o 

mercado do entretenimento e questões  atuais que surgem neste âmbito em face das 

inovações tecnológicas; 

 

Editora há mais de 08 anos do Boletim Informativo da Associação Brasileira de Direitos 

Autorais –ABDA; 

 



Foi membro da Comissão de Direito Imaterial da OAB/SP (2011/2012), da Comissão de 

Direito do Entretenimento da OAB/SP  (2015) e atualmente integra a Comissão 

Especial de Direitos Autorais e de Entretenimento da OAB/SP e a Comissão de Estudos 

de Mídia e Entretenimento do Instituto dos Advogados de São Paulo (IASP); 

 

Professora na Escola Superior de Advocacia ESA – OAB/SP nos cursos de Direito do 

Entretenimento e Direito da Propriedade Imaterial; 

 

Coautora do capítulo “Direitos conexos aos de autor na internet”, publicado na Obra 

“Direito do Entretenimento na Internet”, coordenada por Andréa Francez, 

Sergio Famá D'Antino e José Carlos Costa Netto (2014); 

 

Co-coordenadora Nacional da obra “Direito Autoral Atual”, em homenagem aos 10 

anos da Associação Brasileira de Direito Autoral, em parceria com Maria Luiza de 

Freitas Valle Egea, José Carlos Costa Netto (coordenador geral), Anita Mattes e 

Leonardo Machado Pontes (coordenadores internacionais), e também coautora do 

capítulo “Os Direitos Conexos dos Atores de Telenovelas e Minisséries”, redigido em 

parceria com Sérgio Famá D'Antino (2015). 

 

 

 


