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MARIANA BAPTISTA DE ASSUMPÇÃO 

Objetivo  ESTAGIÁRIO DE DIREITO. 

RESUMO DE 
QUALIFICAÇÕES 

 Carreira em evoluça o na a rea jurí dica, com capacidade de 
auxiliar em rotinas do setor por meio da produça o de peças 
jurí dicas e pesquisa direcionada, visando a aprendizagem 
ma xima e a qualidade do serviço prestado. 

Facilidade de relacionamento interpessoal, e trabalho em 
equipe. 

Flexibilidade e motivaça o para o crescimento profissional. 

Desempenho acade mico significativo nas mais diversas a reas, 
principalmente na esfera do direito civil, arbitragem e direito 
empresarial. 

Iniciativa e capacidade de liderança. 

Conhecimento da lí ngua latina. 

Flue ncia em ingle s e ní vel avançado em france s (ní vel B2- DELF) 

Conhecimento em pacote Office e Internet 

FORMAÇÃO 
ACADÊMICA 

 UNICURITIBA- CENTRO UNIVERSITÁRIO CURITIBA 

Graduação em Direito- conclusa o em 12/2021 

Associada do programa CAMARB-ALUMNI. 

Membro integrante do eixo de Responsabilidade Civil do Nu cleo de Estudos 
em Direito Civil Constitucional Virada de Cope rnico do Programa de Po s - 
Graduaça o da UFPR durante o ciclo 2020-2022. 

Membro integrante do Grupo de Competiça o de Arbitragem do 
Centro Universita rio Curitiba- UNICURITIBA. 

Membro integrante do Grupo de Competiça o de Mediaça o e 
Negociaça o Empresarial do Centro Universita rio Curitiba- 
UNICURITIBA. 

Aprovada em 1° lugar no vestibular de Inverno de 2016 no curso de Direito.  

FORMAÇÃO 
COMPLEMENTAR 

 

 

Curso de Fe rias em Arbitragem do Comite  de Jovens 
Arbitralistas do CBMA - 2021 

Curso de Arbitragem – Instituto Romeu Bacelar – 2020. 

Curso de Contratos Empresariais “Contract Law: From Trust to 
Promise to Contract” ministrado pelo professor Charles Fried, 
pela Universidade de Harvard- 2020. 

Participaça o como oradora/competidora na X Competiça o 
Brasileira de Arbitragem e Mediaça o Empresarial da CAMARB- 
Ca mara de Arbitragem e Mediaça o Empresarial- Brasil- 2019 

Participaça o como oradora/competidora na IX Competiça o 
Brasileira de Arbitragem e Mediaça o Empresarial da CAMARB- 
Ca mara de Arbitragem e Mediaça o Empresarial- Brasil- 2018 

Oficina de Latim para o Direito- Centro Universita rio Curitiba - 
2017 

Curso de France s em Sistema de Interca mbio- College 
International de Cannes- 2017 
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PUBLICAÇÕES 
ACADÊMICAS 

 01 de novembro de 2018- Artigo “O novo perfil da advocacia 
empresarial: como a tecnologia de blockchain ira  complementar 
de maneira positiva o compliance” para o COMBRADEC de 2018. 

23 de outubro de 2018- Resumo expandido “A nova era da 
mediaça o digital brasileira e seus impactos na garantia 
constitucional de direitos” para o X Simpo sio de Pesquisa e 
Iniciaça o Cientifica- UNICURITIBA. 

24 de outubro de 2018- Resumo expandido “SMIC/SIAC e o 
me todo Arb-Med-Arb: o funcionamento do mais recente sistema 
de resoluça o de conflitos hibrido e seus impactos financeiros e 
pra ticos a luz da segurança jurí dica” para o X Simpo sio de 
Pesquisa e Iniciaça o Cientifica- UNICURITIBA. 

14 de setembro de 2018- Artigo “Os reflexos econo mico-
financeiros do regime de isença o tributa ria presente nas 
empresas pu blicas prestadoras de serviços e a realidade das 
empresas pu blicas em paí ses super-desenvolvidos.” Para o 5° 
Congresso Interacional de Direito Financeiro. 

IDIOMAS  Ingle s fluente (First Certificate Michigam University) (Cambrige 
English Level 2 Certificate in ESOL International) / France s 
avançado (ní vel B2 DELF) / Latim direcionado para a a rea 
jurí dica. 

PESSOAL  Brasileira, solteira, 21 anos. 

 

HISTÓRICO 
PROFISSIONAL 

 11/2020- Atual 

Martinelli Advogados Associados 

Estagia ria na a rea de Demandas Especiais do Contencioso Tributa rio Judicial. 

Responsa vel pela elaboraça o de peças processuais e pareceres em demandas de alta 
complexidade, bem como auxilio direto na realizaça o de transaço es tributa rias e 
estudo pratico de arbitragem tributa ria. 

 

02/2019- 10/2020 

Arruda Alvim, Aragão, Lins e Sato Advogados 

Estagia ria na a rea de Aço es Especiais. 

Responsa vel pela elaboraça o das mais diversas peças processuais, com especialidade 
em recursos, bem como pela pesquisa de jurisprude ncia e doutrina para a elaboraça o 
de pareceres. 

 

 

Curitiba, 15 de Abril de 2020. 


