Bárbara Públio
Formação




Pós-graduada em Direito Processual, PUC MG, 2009.
Bacharel em Direito, FUMEC, 2007.

Cursos




Atualização: “Contratos – Visão Negocial e Prática”, realizado pela Fundação Getúlio Vargas – FGV, 2014.
“Cálculos Trabalhistas”, promovido pela Escola Superior de Advocacia, 2009.

Idiomas




Inglês avançado.
Português Nativo.

Experiência Profissional
2015 – Presente: MiningMath Associates – Belo Horizonte – MG



Responsável pela análise dos contratos e termos da empresa.

2015 – Presente: Belli Advogados Associados
Advogada




Responsável pelo acompanhamento de carteira de processos cíveis e trabalhistas, tendo como cliente empresa
referência na área de construção civil.
Elaboração de pareceres e peças processuais, auxílio a prepostos em audiências, consultoria e interface direta com
cliente.

2013 – 2015: AeC Centro de Contatos S/A
Advogada








Responsável pela gestão, elaboração, análise e renovação dos contratos de prestação de serviços e demais
relacionados à empresa.
Análise e defesa em autuações.
Elaboração de resposta às notificações de órgãos públicos e entes privados.
Responsável pelo registro e controle de marcas junto ao INPI.
Interface com escritórios externos, controle e mapeamento das contingências cíveis.
Implantação do programa de Compliance e treinamento dos funcionários.

2012 – 2013: FSB Comunicações Ltda.
Advogada




Responsável pela gestão, elaboração e renovação dos contratos de prestação de serviços.



Análise de editais de licitação.

Elaboração dos contratos dos colaboradores da empresa nas modalidades celetistas, sócios cotistas e
estagiários.
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MiningMath Associates





Responsável pela consolidação de documentos para habilitação em licitações.
Responsável pelo registro e controle de marcas junto ao INPI.
Interface com escritórios externos, controle e mapeamento das contingências cíveis e trabalhistas.

2011 – 2012: Inbrands S/A
Advogada





Responsável pelas áreas cível, trabalhista e de consumidor, com forte atuação também em outras
áreas, como propriedade intelectual, societário e contratual.
Revisão e elaboração de contratos relacionados ao setor de varejo, como contratos de locação,
franquias, representação comercial, prestação de serviços.
Interface com escritórios externos, controle e mapeamento das contingências cíveis e trabalhistas, do
registro de marcas junto ao INPI, de prazos para ajuizamento de ações renovatórias de contratos de
locação.

2009 – 2011: Toledo Piza Advogados Associados (Unidades de Belo Horizonte e Rio de Janeiro)
Advogada




Responsável pelo acompanhamento de carteira de processos cíveis, tendo como principais clientes Grupo Itaú,
Grupo Finasa/Bradesco e BV Financeira.
Elaboração de pareceres e peças processuais, auxílio a prepostos em audiências, consultoria e interface direta com
clientes.

2007 – 2009: Silva Martins, Villas Boas, Lopes e Frattari Advogados Associados
Advogada




Responsável pelo acompanhamento de carteira de processos cíveis, tendo como principais clientes Tim Maxitel,
Pirelli e Vale do Rio Doce.
Elaboração de pareceres e peças processuais, auxílio a prepostos em audiências, consultoria e interface direta com
clientes.
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