
 
 

FORMAÇÃO ACADÊMICA: 
Pós-Graduação em Propriedade Intelectual 
Fundação Getúlio Vargas - FGV 
Concluído em 2009 

 
Direito 
Pontifícia Universidade Católica de São Paulo (PUC - SP) 
Concluído em 2006 (noturno) 

EXPERIÊNCIA PROFISSIONAL: 
 

 
01/07/2012 até a presente data 
 
Danone Ltda.                    São Paulo - SP 
Cargo: Gerente de Assuntos Jurídicos (Nível 8) – Departamento Jurídico 

 
Principais Atividades: 
Dentro da divisão de tarefas do jurídico, eu sou responsável pelo atendimento a todas as demandas das áreas de Marketing, 
Desenvolvimento de Produtos, Qualidade, Assuntos Regulatórios, Trade Marketing e Sustentabilidade no que diz respeito à Política 
Nacional de Resíduos Sólidos. Além das atividades realizadas anteriormente, foram agregadas as seguintes:  
 

• Participação nas definições estratégicas envolvendo a Política Nacional de Resíduos Sólidos e participação nas reuniões da 
Coalizão para definição dos termos do Acordo Setorial para o setor de Embalagens. 

• Participação no Grupo de Trabalho que está estudando as possíveis restrições à publicidade infantil 
• Liderança em todos os assuntos relativos às áreas acima elencadas 

• Em janeiro de 2013 assumi a Vice-presidência do comitê jurídico da ABA (Associação Brasileira dos Anunciantes) 
• Liderança em discussões envolvendo determinadas Consultas Públicas e regulamentações que podem impactar a atividade 

da empresa. 
• Liderança nos casos de CONAR e ANVISA, sendo responsável pela estratégia, elaboração de defesas e alinhamento interno 

das estratégias. 
• Acompanhamento do contencioso para casos de consumidores 
• Responsável pela validação jurídica das respostas enviadas aos consumidores pelo departamento de atendimento ao 

consumidor (DAC) 

• Responsável pelo contencioso envolvendo propriedade intelectual, com participação ativa na estratégia a ser tomada. 
 
 
01/12/2011 até 30/06/2012 
 

Group Danone                   Paris/Palaiseau - FR 
Cargo: Food Law Counsel (Nível 8) – Danone Research 
 
Principais Atividades: 
 

Inicialmente é importante contextualizar o momento em que eu estive na França trabalhando no Grupo Danone. A EFSA (European 
Food Safety Authority) acabara de mudar a regulamentação envolvendo diversos tópicos, mas no caso da Danone o principal ponto 
de preocupação era a nova regulamentação sobre probióticos. Essa nova regulamentação tinha um prazo de adequação, que foi se 
prorrogando até junho. A nova regulamentação acabou obrigando todos os países da União Europeia a alterar todas as embalagens 
e comunicações relativas aos produtos funcionais. 
 

Dentro desse cenário eu era responsável por Activia para Europa, Russia e África e Densia para o mundo todo (7 países: Brasil, 
Argentina, Itália, Espanha, Japão, Hungria, República Checa).  
 
As atividades do departamento se dividiam em duas frentes: compliance e estratégia.  
 

• Na área de compliance as atividades envolviam a validação de todas as comunicações, em especial TV e Internet, além de 

embalagens e demais comunicações a fim de avaliar se elas estavam adequadas às novas regulamentações.  
• Em relação à estratégia, o objetivo era identificar e avaliar novas linhas de comunicação tendo em vista o novo cenário 

jurídico/regulatório. O processo envolvia não só o departamento de Food Law, mas também o General Counsel do Grupo 
Danone e o time Global de Marketing. Esse trabalho resultou em um Communication Guideline que foi apresentado na  

reunião Global de Marketing de 2012 realizada em Berlin, na qual eu fiz a apresentação para os presentes.  
 

01/01/2011 até 31/12/2011 
 
Danone Ltda.                    São Paulo - SP 
Cargo: Gerente de Assuntos Jurídicos (Nível 8) – Departamento Jurídico 

 
Principais Atividades: 
Dentro da divisão de tarefas do jurídico, eu sou responsável pelo atendimento a todas as demandas das áreas de Marketing, 
Desenvolvimento de Produtos, Qualidade, Assuntos Regulatórios, Ambiental, Sustentabilidade e Crédito e Cobrança. Além das 
atividades realizadas anteriormente, foram agregadas as seguintes:  

 
• Gerenciamento jurídico estratégico de todos os assuntos relativos às áreas de Sustentabilidade e Meio Ambiente 
• Gerenciamento do escritório externo de cobrança judicial 

 
01/01/2009 até 31/12/2011 

 
Danone Ltda.                    São Paulo - SP 
Cargo : Gerente de Assuntos Jurídicos (Nível 9) – Departamento Jurídico 
 
Principais Atividades: 

Larissa Alves da Silva Moré 
OAB/SP nº: 267.187 
 



Dentro da divisão de tarefas do jurídico, eu sou responsável pelo atendimento a todas as demandas das áreas de Marketing, 
Desenvolvimento de Produtos, Qualidade, Assuntos Regulatórios e Trade Marketing. Destacam-se as seguintes responsabilidades: 
 

• Gerenciamento jurídico estratégico de todos os assuntos relativos às áreas de atuação na avaliação das comunicações e 
publicidades das áreas atendidas sempre analisando riscos jurídicos, com enfoque em Direito do Consumidor, Código de 
Auto-Regulamentação Publicitária, Legislação Sanitária e demais legislações vigentes. 

• Revisão das campanhas promocionais e elaboração ou aprovação dos regulamentos, garantindo que os riscos envolvidos 
sejam levantados e apontados.  

• Gerenciamento das marcas locais e suporte ao Grupo Danone nos nomes de Domínio (URL). 
• Coordenação jurídica e avaliação estratégica nos casos envolvendo concorrência, através da elaboração e revisão de 

estratégia de ajuizamento de ações judiciais ou outras medidas cabíveis. 
• Gerenciar todas as representações do CONAR com a elaboração de estratégias adequadas aos interesses da Companhia. 

• Participação em associações de classe em comitês jurídicos e de relações governamentais além da participação em 
quaisquer outras discussões que envolvam assuntos pertinentes às minhas áreas de atuação. 

• Elaboração e definição jurídica da estratégia das defesas a serem apresentadas ao INMETRO, Ministério da Agricultura, 
ANVISA e demais órgãos administrativos, além de revisão final dos documentos. 

• Gerenciamento estratégico dos contratos das áreas de atuação a fim de que sigam políticas do Grupo e critérios do jurídico, 
como seja minimizada a exposição de riscos. 

• Suporte jurídico em situações de crise. 
 

01/05/2008 a 31/12/2008 
Danone Ltda.                    São Paulo - SP 
Cargo : Especialista Jurídico – Departamento Jurídico 
 
Principais Atividades: 

• Gestão e acompanhamento de todas as marcas locais da Danone e apoio ao Grupo Danone na administração das marcas 

globais no Brasil. 
• Acompanhamento da estratégia de ataque à concorrência desleal, instrução e promoção de representações no CONAR e em 

ações judiciais.  
• Análise de contratos das áreas atendidas, inclusive com o acompanhamento das negociações em determinados casos. 

• Participação nas discussões de novos projetos, a fim de identificar possíveis riscos jurídicos e buscando soluções para a 
viabilidade do projeto. 

• Participação nas reuniões do Comitê Jurídico da ABA (Associação Brasileira dos Anunciantes) e outros grupos de discussões 

de interesse da Companhia. 
• Elaboração, junto com a área técnica, de defesas a serem apresentadas ao INMETRO, Ministério da Agricultura e ANVISA. 
• Aprovação de Artes de Produtos (Rótulos), Materiais de Comunicação, Peças Publicitárias (Filmes para TV), Materiais de 

Ponto de Venda, sempre analisando riscos Jurídicos, Direito do Consumidor e legislação vigente. Participação ativa com 
enfoque em vantagens competitivas.  

• Acompanhamento do contencioso ligado às áreas: consumidor e concorrência desleal, principalmente.  
• Avaliação e suporte em todas as campanhas promocionais da Companhia. 
• Validação de respostas a serem encaminhadas a consumidores em determinados casos.  

 
07/2005 a 30/04/08 
Danone Ltda.                    São Paulo - SP 
Cargo : Analista Jurídico – Departamento Jurídico 
 
Principais Atividades: 

Assuntos Regulatórios (02/2005 a 02/2007) Responsável pela área de Assuntos Regulatórios da Danone 
• Relações governamentais ligadas ao registro de produtos 
• Análise e aprovação de rotulagem de acordo com a legislação alimentar vigente, Código de Defesa do Consumidor e 

Inmetro 

• Elaboração de processos de registro de produtos junto ao Ministério da Agricultura 
• Elaboração de defesas para questionamentos do Ministério da Agricultura e autos de infração do INMETRO 
• Resposta a consultas internas sobre alterações de rótulos, utilização de slogans, claims funcionas, realizações de 

promoções, etc. 

• Deferimentos de LI’s e auxílio no desembaraço de mercadorias paradas em virtude de problemas com o Ministério da 
Agricultura 

 
Demais Atividades: 

• Coordenação da implantação de um sistema gerenciador de contratos 

• Análise e elaboração dos contratos ligados às áreas de Marketing, Desenvolvimento de Produto e Qualidade 
• Aprovação de Artes de Produtos (Rótulos), Materiais de Comunicação, Publicidade, Materiais de Ponto de Venda. 
• Acompanhamento de casos junto aos escritórios prestadores de serviços 

• Acompanhamento do contencioso ligado às áreas: consumidor e concorrência desleal, principalmente.  
• Participação em projeto de construção de um novo Centro de Distribuição: negociação com a Prefeitura de Poços de Caldas 

para a autorização necessária para a limpeza dos terrenos onde foi construído o novo Centro de Distribuição e o custeio 
dessa limpeza pela Prefeitura de Poços de Caldas 

• Participação nas reuniões do Comitê Jurídico da ABA (Associação Brasileira dos Anunciantes) 
• Gestão das marcas locais e suporte ao Global nas marcas globais no Brasil 

 
09/2004 a 06/2005 
Danone Ltda.                    São Paulo - SP 

Cargo : Estagiária – Departamento Jurídico 
Principais Atividades: 

• Análise de contratos (subsidiariamente) 
• Participação em operações societárias (Joint Venture entre Danone e Arcor na operação de biscoitos) 

• Elaboração de recursos enviados a Órgãos Públicos 
• Elaboração de notificações, rescisões e contratos 
• Acompanhamento de casos junto aos escritórios prestadores de serviços 

• Acompanhamento de procedimentos envolvendo marcas e patentes 
 
05/2004 a 08/2004 
Manhães Moreira Advogados Associados       São Paulo - SP 
Cargo: Estagiária – Departamento de Licitações 

 
Principais Atividades: 

• Análise de editais 



• Pesquisar jurisprudências e doutrinas 
• Redigir cartas para envio a Órgãos Públicos 

• Participar de reuniões com Cientes 
• Prospecção de novos Clientes 

 
09/2003 a 04/2004 

Manhães Moreira Advogados Associados       São Paulo - SP 
Cargo: Estagiária – Departamento de Atendimento Técnico ao Cliente 
Principais Atividades: 

• Redigir propostas de prestação de serviços jurídicos 
• Participar de reuniões com clientes 

• Elaborar e formatar apresentações em Power Point 
• Organizar Banco de Dados 
• Prospectar novos clientes 

• Mediar relacionamento entre o Cliente e a área do escritório. 
 
06/2001 a 12/2001 
Memphis Idiomas                              Jaú  -SP 
Cargo: Professora de Idiomas (Inglês) 

 
PRÊMIO: 

Vencedora do Prêmio DNA Danone de 2006. O prêmio foi o pagamento integral de um curso de Pós Graduação, que foi concluído no 
final de 2009. Tal premiação consiste em premiar os 5 funcionários não gerentes que tiveram mais destaque durante o ano. 

 
IDIOMA: 

Inglês: redação, leitura e comunicação fluente. 
 

INFORMÁTICA: 
Windows 95, 98 , ME , NT 4.0 / Office 95, 97,2000 (Word, Excel e Power Point) / Lotus Notes

 
CURSOS: 

 

14/05/2013 
- Curso Propaganda de Produtos Sujeitos à Vigilâcia Sanitária – Realizado pela Ontionline – Palestrante Maria José Delgado Fagundes 

 
25/08/2011 
- Inteligência Emocional – Realizado para funcionários da Danone. 
 

10/08/2011 
- Treinamento de Crise – Realizado para funcionários da Danone. 
 
20/07/2011 e 21/09/2011 
- Treinamento Management Foundations – Realizado pela Franquality para funcionários da Danone 
 

22/11/2010 
- IV Fórum ABA de Relações Governamentais - Realizado pela Associação Brasileira dos Anunciantes 
 
04/11/2010 
- VIII Fórum ABA de Marketing Legal - Realizado pela Associação Brasileira dos Anunciantes 

 
06/10/2010 
- Children's Advertising Review Unit  - Annual Conference 2010 - Advertising to Kids 3.0 (New York – USA) 
 
04/10/10 e 05/10/2010 
- National Advertising Division - Annual Conference 2010 - What's New in Comparative Advertising, Claim Support and Self-

Regulation (New York –USA)  
 

26/10/2009 
- III Fórum ABA de Relações Governamentais - Realizado pela Associação Brasileira dos Anunciantes 
 
27/11/2008 

- VI Fórum ABA de Marketing Legal - Realizado pela Associação Brasileira dos Anunciantes 
 

26/06/2008 
- Curso Básico – Direitos Autorais na Era Digital – Realizado pela Associação Brasileira dos Anunciantes 
 

08/03/2007 
- Seminário sobre Publicidade de alimentos: participando da construção de uma Política Pública – Realizado pelo IDEC (Instituto de 
Defesa do Consumidor) e CVS ( Centro de Vigilância Sanitária) 
 
03/10/2006 e 04/10/2006 
- Curso sobre Assuntos Regulatórios e Registro de Produtos Aplicados à Vigilância Sanitária – Realizado pela OPTIONLINE 


