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QUALIFICAÇÃO PROFISSIONAL
 Sócia fundadora do escritório de advocacia Candido Costa & Cancio Sociedade de Advogadas.
 Executiva Sênior com carreira no Jurídico Corporativo de empresas de expressão em seus segmentos
(GRUPO TOMÉ ENGENHARIA, GRUPO ALGAR, TELEFONICA/TELESP).
 Experiência abrangente no Direito Empresarial, incluindo Direito Contratual, Comercial, Societário,
Bancário, Econômico (CADE), entre outros.
 Profundos conhecimentos no Direito Contratual, com plena competência na elaboração e negociação
de contratos de diversas naturezas, nacionais e internacionais.
 Sólido conhecimento na área de Direito Societário em processos de IPO, M&A e Due Diligence (no
Brasil e no exterior), bem como constituição de consórcios, liquidação de empresas, processos licitatórios.
 Excelente trânsito nas áreas do Direito Financeiro, envolvendo consultoria Jurídica de Operações
Financeiras da área de Mercado de Capitais, trabalhando com análise de contratos financeiros, negociação com
os bancos nacionais e internacionais, project finance, private equity, informações para
CVM/BOVESPA/NYSE/SEC.
 Gestão das rotinas do Direito Tributário.
 Experiência na área de compliance (SOX).
 Competente na administração de equipes próprias de advogados e na contratação e gestão de
escritórios de advocacia em nível internacional.
 Visão estratégica de negócios, excelente relacionamento interpessoal completam o perfil.
IDIOMAS


Inglês e Espanhol: escrita, leitura e fala

FORMAÇÃO







Mestranda em Consultoria e Empreendedorismo pela Escola de Negócios de Rotterdam - RBS
MBA em Gestão e Iniciação em Educação a Distância – USP
Pós-graduação em Direito Tributário – PUC-SP
Estudos Continuados em Direito Empresarial – FGV (GVLaw)
Especialista em Direito Societário (LLM) – IBMEC/SP
Bacharel em Direito – Universidade Federal de Uberlândia/MG

HISTÓRICO PROFISSIONAL
GRUPO TOMÉ – mai.2008 / setembro 2015.
Função: Gerente Jurídico
Reporte: Presidente e Acionistas
Equipe: 03 Advogados e escritórios externos
Gerenciamento do Jurídico das 04 empresas do Grupo. Trabalhou com:
 Análise e preparação de contratos, nacionais e internacionais, na área de engenharia de infraestrutura,
montagem eletromecânica, transportes rodoviários especiais, entre outros. Responsável pela área societária
das empresas – reestruturou o Grupo através da cisão parcial da Tomé Engenharia e Equipamentos Ltda.,
criando a Tomé Engenharia S.A. e transformando a limitada em Tomé Equipamentos e Transportes S.A.
 Análise e discussão das parcerias para os contratos de EPC (Engineering, Procurement and Construction)
visando redução de riscos e custos, incluindo, mas não se limitando a estrutura do negócio; planejamento
tributário e aduaneiro, se for o caso, seguros, etc. Trabalhou nos seguintes contratos celebrados com a
Petrobras (EPC): Consórcio Alusa Galvão Tomé – RLAM; Tomé Engenharia – RNEST; Consórcio Tomé
Technip – RPBC e nos contratos para os módulos replicantes – Consórcio Tomé Ferrostaal. Em todos estes
negócios participou intensamente, inclusive com poder de decisão no que diz respeito às questões legais.
Participou, além da análise do contrato internacional com as subsidiárias internacionais da Petrobras, Tupi BV e
Guará BV, e da constituição, em Maceió, do Consórcio Tomé Ferrostaal, da negociação das cláusulas do
Consortium Operational Agreement com a consorciada alemã Ferrostaal.
 Elaboração de todos os contratos das obras relativamente às subcontratadas – nesta fase, além de
preparar os contratos, negocia com os subcontratados as cláusulas incluindo as comerciais, sempre atenta ao
objeto do mesmo para evitar qualquer risco fiscal; dá todo suporte jurídico ao departamento de Suprimentos.
 Negociações das cláusulas contratuais das operações financeiras – negocia com os bancos as operações
financeiras, excluídos valores e taxas – negociou as operações sindicalizadas com os bancos Itaú, Bradesco,
Brasil e Santander.
 Elaboração de documentos para obtenção de licenças prévia, de instalação e de operação para as obras
de engenharia.
 Preparação de todos os atos societários do grupo: AGEs, AGOs, reunião de Diretoria, abertura de filiais.
 Constituição de consórcios; SPEs (Sociedades de Propósito Específico) e SCPs (Sociedades em Conta de
Participação).
 Coordenação de due diligences para aquisição de participação em empresas.
 Planejamentos tributário e societário antes da apresentação da proposta comercial para participação dos
processos licitatórios da Petrobras – com isto, consegue ajudar o departamento de Orçamentos ser mais
competitivo nas concorrências;
 Coordenação dos escritórios externos principalmente na área tributária.
TELEFONICA / TELECOMUNICAÇÕES DE SÃO PAULO – Jun.2003 / Fev.2008
Função: Consultora Jurídica (in-house) - área Societária / M&A
Reporte: Gerente Jurídico Societário
 M&A e projetos especiais, constituição de empresas, coordenação de due diligences para aquisição de
empresas;

 Preparação de atos societários – AGEs e AGos; Emissão de pareceres relativos às questões
societárias; Liquidação de empresas no exterior
 Reuniões de Conselho de Administração, Assembléias e de Diretoria;
 Alterações contratuais;
 Informações para CVM, SEC, BOVESPA e NYSE ( 20F, 6F), processos de concomitância, etc;
 Estudo para a saída da Telefonica da NYSE.
Função: Consultora Econômico Financeiro (in-house) – Departamento Financeiro
 Consultoria de Operações Financeiras da área de Mercado de Capitais. Responsável pela intermediação
entre Jurídico e Financeiro com o intuito de facilitar as negociações e minimizar as divergências, tanto da
empresa quanto dos bancos.
 Responsável pela análise dos contratos financeiros nacionais e internacionais, (Derivativos, Compror, entre
outros), financiamentos diversos, emissão de debêntures.
 Negociação de cláusulas contratuais, legais e financeiras com bancos do Brasil e exterior.
 Levantamento das obrigações financeiras assumidas pela empresa (compliance);
 Responsável pela parte societária relativa às transações financeiras tais como verificar se há necessidade
de aprovação, pelo Conselho de Administração ou Diretoria, da transação em questão e solicitar os atos
corporativos necessários.
ESCRITÓRIO BASCH & RAMEH – Jul.2001 / Mai.2003
Função: Advogada
 Atuação com contratos nacionais e internacionais, direito bancário, transações financeiras tais como
“Project Finance”, “Private Equity”, financiamentos diversos incluindo IFC,
 Direito societário, aquisição e fusão, joint ventures, constituição e transformação de empresas, due
dilligences, preparação de atos societários,
 Preparação e apresentação de documentos ao Conselho Administrativo de Defesa Econômica - CADE
(empresas estrangeiras como requerentes).
 Preparação de toda documentação para os expatriados (vistos e processos de concomitância)
GRUPO ALGAR – Algar Telecom – Ago.1996 / Jul.2001
Holding do Grupo Algar, um conglomerado de subsidiárias divididas em três principais áreas: agribusiness,
telecomunicações e serviços diversos.
Função: Advogada
 Uma das responsáveis pelas informações legais, negociação de acordos, negociação internacional,
auditoria, instituições financeiras, societário e acionistas.
 Preparação de documentos diversos para: participação de concorrência pública, negociação de rolagem de
empréstimo com bancos internacionais, negociação de empréstimo junto a um dos acionistas internacionais do
Grupo, negociação de venda de ações, realização de projetos financeiros, entre outros.
 Preparação e revisão de Memorando de Oferta para a Algar Telecom apresentada junto a NYSE e a CVM.
Participação no processo de diligência na privatização da Telemig/Telebrás/Ceterp.
 Preparação de documentos para realização de due diligence na Algar Telecom e suas subsidiárias.
 Responsável legal para contrato de empréstimo de com o Banco do Brasil S/A, filial em Tóquio e para
negociação para aquisição de 50% do capital total de uma empresa pela CTBC Celular.

