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EXPERIENCIA PROFISSIONAL
Jul/2011 – atual

Coelho e Morello Advogados Associados
Coordenadora: Consultivo Cível / Direito do Entretenimento

Assessoria na elaboração, análise e negociação de contratos que
envolvam licenciamentos, concessões e cessões de direitos autorais no
segmento audiovisual não publicitário (Conteúdo), com ênfase na elaboração e
análise de contratos de coprodução, produção, parceria, distribuição,
exploração comercial, contratos com canais nacionais e internacionais e
distribuidoras, bem como todos os contratos necessários para a concretização
de uma obra audiovisual não publicitária.


Assessoria para a formatação e execução de Projetos Culturais,
representando seus clientes perante órgãos fomentadores e a ANCINE.


Assessoria na elaboração de contratos e análise de campanhas
publicitárias, a fim de auxiliar as produtoras, as agências e seus clientes na
correta adequação jurídica da campanha em face das exigências legais ou
normativas, tais como CONAR, ANVISA, PROCON e etc., visando a
consultoria preventiva e defesa do ciente perante aos órgãos administrativos.


Assessoria na elaboração, análise e negociação de contratos direitos
autorais e uso de imagem, som e nome, em especial assessoria em
elaboração de contratos de elenco equipe, fornecedores e seus respectivos
Sindicatos, incluindo atuação nas demandas necessárias junto aos Sindicatos
da Categoria no mercado Audiovisual, tais como SINDICINE, SATED, STIC,
etc, tanto no seguimento publicitário como no não publicitário.


Assessoria na proteção de ativos de propriedade intelectual e em
questões relacionadas à Internet e novas tecnologias.


Assessoria na constituição de sociedades. Elaboração de atas,
contratos sociais, estatutos sociais, alterações contratuais ou estatutárias,
acordos de acionistas e de sócios, regulamentos e regimentos administrativos
internos, procurações e quaisquer outros documentos societários de rotina das
sociedades, associações e fundações. Assessoria em auditoria legal (due
diligence) em operações, visando a aquisição de empresas e/ou ativos.


2010/2011

Aleanzza Rio Comércio e Representações Ltda.
Consultora jurídica - RJ

Assessoria na elaboração, análise e negociação de contratos de
representação comercial, procurações e outros documentos societários de
rotina da sociedade. Assessoria na elaboração de contratos e normas
trabalhistas para a contratação dos funcionários da empresa.


2007/2011

Hungry Man Rio Produções– Ltda.
Diretora Jurídica – RJ – SP - Argentina

Assessoria na elaboração, análise e negociação de contratos direitos
autorais e uso de imagem, som e nome, em especial assessoria em
elaboração de contratos de produção, cessão, concessão, licenciamento,
contratos de locação, contratos com os fornecedores, contratos de elenco,
equipe e seus respectivos Sindicatos, incluindo atuação nas demandas
necessárias junto aos Sindicatos da Categoria no mercado Audiovisual, tais
como SINDICINE, SATED, STIC, etc.


Assessoria e presença nas filmagens, solicitação de alvará para
autorização de filmagem com menores de idade em obras audiovisuais
publicitárias e não publicitárias perante o Juizado da Infância e do
Adolescente.


Assessoria trabalhista na contratação dos funcionários da empresa,
bem como equipe freelancer, contratada especificamente para determinadas
obras.


Assessoria nos registros de obras publicitárias e não publicitárias junto a
ANCINE e elaboração dos devidos documentos.


2006/2011

Comissão Disciplinar da FARJ.
Vice Presidente – RJ

Membro julgador do Tribunal de Justiça Desportiva da Federação
Aquática do Estado do Rio de Janeiro, atuação na análise de denúncias e
inquéritos, participação nas audiências e elaboração de votos.


2007/2005

Caffaro Advogados Associados
Coordenadora: Contencioso Cível - RJ

Assessoria na elaboração de peças processuais, pesquisas doutrinárias
e jurisprudenciais, acompanhamento de processos, relatórios para os clientes,
contatos com clientes, participações em reuniões e audiências.
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2005/2004

47ª Vara Cível do Estado do Rio de Janeiro.
Conciliadora

e

Realização de audiências de conciliação e sentenças, sob a
coordenação da Juíza titular da Vara, Dra. Andrea Gonçalves.


2003/2002

Defensoria Pública Cível - RJ
Estagiária

Atendimento ao público, triagem de processos, busca processual,
pesquisas jurisprudenciais, elaboração de peças processuais.


2002/2001

Rocha, Calderon e Advogados Associados - RJ
Estagiária

Elaboração de peças processuais, consulta processual, pesquisas
jurisprudenciais e doutrinárias, e acompanhamento processual no Fórum.


FORMAÇÃO ESCOLAR
Escola Superior de Advocacia – ESA
Dez 2012
Pós Graduação – Direito do Entretenimento e da Comunicação Social
São Paulo – SP
Fundação Getúlio Vargas – FGV
Curso de Extensão em Direitos Autorais
Rio de Janeiro – RJ

Nov 2010

Universidade Candido Mendes – UCAM
Pós Graduação – Processo Civil
Rio de Janeiro – RJ

Dez 2005

Universidade Candido Mendes – UCAM
Curso de Direito
Niterói – RJ

Dez 2003

QUALIFICAÇÕES



Inglês - nível intermediário – cursando aula particular com professor nativo
(Nova Iorque) que leciona e é tradutor da Universidade de São Paulo - USP;
7 anos de estudo em escolas de inglês (Alumni e Wisard).



Informática – Microsoft Word, Excel, PowerPoint, Internet, Macintosh.
REFERÊNCIAS PROFISSIONAIS

Caffaro Advogados Associados (Januário Caffaro-sócio) – 55 21 2620.2070
Hungry Man (Alex Mehedff - sócio) – 55 11 2538.3070

CURSOS EXTRA CURRICULARES
Curso de Férias de Gestão Cultural e Economia Criativa, Lei Rouanet,
Prestação de Contas e Captação de Recursos – Instituto Base 3 / Economia
Criativa, São Paulo 2013.
Seminário “O Direito Autoral e a Internet” – Ministrada pela Ordem dos
Advogados do Brasil – Secção São Paulo, São Paulo, 2012.
Seminário “Propriedade Intelectual em Foco” – Ministrada pelas
Organizações Globo e Universidade de São Paulo – USP, São Paulo, 2011.
Seminário “Direitos Autorais - Uma Reflexão Sobre os 10 anos da Lei
9.610/98” – Ministrada pela Ordem dos Advogados do Brasil – Secção Rio de
Janeiro, Rio de Janeiro, 2008.
Terceira Maratona Jurídica. Ministrada pela Ordem dos Advogados do Brasil
– Secção Rio de Janeiro, Rio de Janeiro, 2003.
São Paulo, 20 de outubro de 2016.
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