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Formação Acadêmica: 

• Universidade de São Paulo (USP) – Graduação em Direito, 1992 

• New York University School of Law (NYU) - Master of Comparative Jurisprudence (MCJ), 

1996 

Experiência Profissional: 

Cristiane tem mais de 30 anos de prática profissional adquirida não só em escritórios de advocacia 

no Brasil, mas também no exterior, tendo atuado como advogada associada estrangeira no 

escritório Clifford Chance de Nova Iorque em 1996/1997. 

Sua área de atuação concentra-se no direito comercial e societário, fusões e aquisições, joint 

ventures, investimento estrangeiro, contratos e proteção de dados, tendo as seguintes 

responsabilidades principais: 

• Assessoria a empresas nacionais e estrangeiras em matéria de direito societário e 

investimentos estrangeiros. 

• Apoio e assessoria para a instalação de empresas no país. 

• Gestão de rotinas societárias, preparação de documentos societários, participação e 

coordenação de assembleias gerais de acionistas, coordenação dos registros e inscrições 

necessários. 

• Elaboração, análise e negociação de contratos comerciais como empréstimo, 

distribuição, fabricação, representação comercial, serviços, confidencialidade, contratos 

de fornecimento, garantias, entre outros. 

• Aconselhamento e suporte em relação às leis de privacidade e proteção de dados, 

visando a implementação da estrutura de privacidade para ajudar as empresas a alcançar 

a conformidade material com as leis de privacidade. 

• Estruturação de operações de aquisição e venda de empresas e/ou ativos, elaboração e 

negociação de contratos. 

• Assessoria jurídica em governança corporativa, elaboração e negociação de acordos de 

acionistas. 

• Coordenação de due diligence legal para diversos tipos de indústrias (tecnologia, internet, 

equipamentos de saúde, agronegócio, prestadores de serviços etc.). 

• Planejamento e estruturação de reorganizações societárias e elaboração de documentos 

societários. 

É membro da Ordem dos Advogados do Brasil/São Paulo; da Comissão de Direito Societário, 

Governança Corporativa e ESG – OAB/SP/Pinheiros; do Comitê Corporativo do Centro de Estudos 

das Sociedades de Advogados – CESA; do Grupo de Estudos de Empresas Familiares (GEEF/GVlaw) 

da Fundação Getúlio Vargas/SP; e da American Bar Association (ABA) - Seção de Direito 

Internacional. 

Cristiane foi incluída em vários diretórios internacionais tais como, The Best Lawyers (2019-2021), 

The Legal 500 (2012-2022), IFLR (2022), Leaders League (2015), Chambers Latin America (2014-

2015) e Latin Lawyer LL250 (2020-2022), como advogada recomendada nas áreas de Societário 

e M&A. 



Ao longo dos anos, tem participado de diversos congressos e seminários, no Brasil e no exterior, 

como palestrante e como ouvinte, tendo ainda vários artigos publicados em revistas 

especializadas. 

 

Idiomas: Português (nativo), inglês (fluente), francês (avançado/C1, em andamento), espanhol 

(habilidades básicas de comunicação). 
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