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Resumo Profissional 

 
Ana Lydia Seabra advogou em escritórios em Recife/PE até ingressar em Martorelli Advogados - Alagoas, onde atuou por três 
anos nas áreas do Direito Administrativo e Cível. Após, assumiu cargo na Assessoria Jurídica do Tribunal de Justiça de Alagoas 
por quatro anos. Retornou ao escritório na unidade Alagoas para dar continuidade aos trabalhos. Auditora-Presidente do TJD-AL, 
é também Coordenadora de Inclusão da Mulher no Esporte da Caixa de Assistência dos Advogados de Alagoas e Vice-
Presidente da Comissão de Apoio Profissional da OAB-AL. Membro da Comissão Especial de Gestão, Empreendedorismo e 
Inovação do Conselho Federal da OAB. 
  
Experiência Profissional 

 
 
Martorelli Advogados (Maceió-AL) 
Escritório jurídico atuante em todo o Brasil, com foco nas grandes empresas.  
http:// www.martorelli.com.br 
 
2017 até os dias atuais 
Advogada 

 
 Atua na área do contencioso Administrativo, desenvolvendo trabalho nas ações do cliente SINDIFISCO – Sindicato dos 

Auditores Fiscais, na esfera federal, coordenando equipe de trabalho no setor de Execuções Coletivas;  
 

 Paralelamente, realiza estudos em outras ações processuais com foco na defesa do servidor público federal, estadual e 
municipal; 

 
 Orientadora de estagiários competidores do concurso nacional de monografia do CESA - Centro de Estudos das Sociedades 

de Advogados, em 2018, 2019 e 2020; 
 

 Orientadora da equipe de estagiários participantes da Competição de Arbitragem e Mediação Empresarial organizada pela 
CAMARB em 2019 e 2020; 

 
 Coordenadora do grupo de estudos de arbitragem de Martorelli Advogados em Alagoas; 

 
 Membro do Comitê de Diversidade e Inclusão de Martorelli Advogados; 

 
 Membro da célula MA4STARTAPS, de Martorelli Advogados. 
 
 
Tribunal de Justiça do Estado de Alagoas 
2013/2017 
Assessora Jurídica 
 
 Atuando diretamente com o Magistrado, confeccionando despachos, decisões e sentenças; 
 Recebeu medalhas de Excelência do Programa do Juízo Proativo do TJ-AL pelos trabalhos realizados em 2015; 
 Recebeu medalhas de Juízo Mais Proativo no Programa do Juízo Proativo do TJ-AL pelos trabalhos realizados nos anos de 

2016 e 2017. 
 
 



Martorelli e Gouveia Advogados (Maceió-AL) 
Escritório jurídico atuante em todo o Brasil, com foco nas grandes empresas.  
http:// www.martorelli.com.br 
 
2009/2012 
Advogada 
 
 Fazendo parte de uma equipe que inaugura a filial Martorelli e Gouveia Advogados no Estado de Alagoas, em Maceió; 

 
 Atuando na área do contencioso Administrativo, desenvolvendo trabalho nas ações do cliente SINDIFISCO – Sindicato dos 

Auditores Fiscais, na esfera federal (JF/AL, TRF 5º Região, STJ e STF);  
 

 Paralelamente, atuando em Juizados Especiais e Justiça Estadual em causas cíveis indenizatórias, em ações de clientes 
tais como Celpe – Companhia Energética de Pernambuco, COELBA – Companhia Elétrica da Bahia, Ford Motors, entre 
outros; 

 
 Confecção de peças processuais e contatos e reuniões diretamente com clientes. 
 
 
Farina Ventrilho Advogados Associados (Recife-PE) 
Escritório jurídico atuante em vários Estados do Brasil, com foco nas grandes empresas.  
http:// www.farinaventrilho.com.br 
 
2008/2009 
Advogada 
 
 Responsável pelo setor trabalhista, fazia a gestão dos processos, administrando o andamento processual, bem como 

determinando as diligências pertinentes à área; 
 
 Atuação nas áreas do Direito Tributário, Cível e Administrativa, na esfera administrativa e judicial;  
 
 Contatos e reuniões diretamente com clientes; 
 
 Realização de audiências nos Estados de Pernambuco, Paraíba e Alagoas. 

 
 
Lima e Falcão Advogados Associados (Recife-PE) 
Escritório jurídico atuante em todo o Brasil, com foco nas grandes empresas.  
http:// www.limaefalcao.com.br 
 
2008 
Setor Tributário 
Advogada 
 
 Atuação exclusiva na área do direito tributário, atuando em processos na esfera administrativa (SEFAZ, Receita Federal, 

TATE etc), e judicial; 
 
 Contatos e reuniões diretamente com clientes; 

 
 Gestão de processos como correspondente tributário dos escritórios jurídicos Demarest e Almeida (SP) e Mariz de Oliveira e 

Siqueira Campos (SP). 
 

 
 
Sindaçúcar-AL (Maceió-AL) 
Sindicato da Indústria do Açúcar e do Álcool do Estado de Alagoas, um dos principais responsáveis pelo setor sucro alcooleiro do 
Estado de Alagoas.  



http:// www.sindacucar-al.com.br 
 
2006/2007 
Setor Jurídico 
Estagiária 
 
 Atuação na área de direito do trabalho/sindical, constitucional, tributário, ambiental e civil, analisando contratos, convênios, 

pareceres, elaborando de atas, prestando consultoria jurídica e realizando acompanhamento processual; 
 
 Participou de reuniões diretamente com o Presidente do Sindicato, prestando assessoria jurídica; 
 
 Representou o Sindicato em palestras, congressos e seminários jurídicos; 
 
 Desenvolveu e concluiu o projeto do Novo Estatuto do Sindicato. Trabalho renomado em que, incluindo várias pesquisas, 

fora obtida também consulta com advogado da ÚNICA em reunião na sede desta em São Paulo – SP. 
 

 
Formação Acadêmica 

 
FAPEN        
LLM em Contratos                                           2019 – 2021 
 
PUC-RS        
MBA em Administração                                           2019 – 2021 
 
Instituto Brasileiro de Estudos Tributários - IBET (Recife)        
Especialização em Direito Tributário                                         2008 – 2010 
 
Faculdade de Alagoas - FAL  
Graduação em Direito                                                                                                           2002 – 2007 
 
Universidade Federal de Alagoas - UFAL 
Cursou Administração de Empresas                                                                     2000 – 2002 
 

 
Idiomas 

 
 Inglês intermediário; 

 Espanhol básico. 
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