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ALETHEIA C. BIANCOLINI D’AMBROSIO, ADVa.
45 anos
R. Fernando Simas, 705, Cj. 52
Telefone: 41 – 99666-9666, 3085-2500
E-mail: aletheia@bdmv.com.br
- LinkedIn: https://www.linkedin.com/in/aletheiabiancolini/

FORMAÇÃO
Especialização – PODERES ESPECIAIS – Vendas, Negociação e Influência –
Conquer Aceleradora de Pessoas – (2018)
Especialização – Recuperação Judicial e Falências - Capacitação para Adm.
Judicial Escola da Magistratura do Paraná em parceria com o IBAJUD – Instituto
Brasileiro de Aministração Judicial – (2016)
Especialização – Processo Pedagógico na Educação Superior – PUCPR (2005)
Especialização – Contratos Empresariais à Luz do Novo Código Civil” - Universidade
Federal do Paraná e Escola Superior de Advocacia da OAB/PR (2002)
Graduação em Direito pela Faculdade de Direito de Curitiba – Unicuritiba (1997)
Técnico em Desenho Industrial – CEFET-PR|UTFPR (1992)

CERTIFICAÇÕES
Curso de Recuperação Judicial e Falências e Capacitação para Administrador
Judicial , oferecido pelo Instituto Brasileiro de Administração Judicial e Escola da
Magistratura Paranaense, com 54 horas/aula, concluído em dezembro 2018 (nota 9.5).
Seminário "Comemoração de 10 anos da Lei de recuperação de empresas e
falências", oferecido pela Escola Superior de Advocacia – ESA.
Formação de Multiplicadores, oferecido pela Universidade Positivo, com carga horária
de 24 horas/aula, concluído em novembro de 2013.
Curso de Gestão de Contratos Empresariais, oferecido pela ISAE-FGV Curitiba, com
carga horária de 16 horas/aula, concluído em abril de 2012.
Membro da Associação Paranaense de Direito e Economia – ADEPAR desde 2011 até
2012.
Curso “Conceitos Básicos e Metodologia de Análise Econômica do Direito”,
oferecido pela Escola Superior de Advocacia - ESA, com carga horária de 9 horas/aula,
concluído em abril de 2011.
Grupo de Estudos de Direito e Economia da ADEPAR, “Custos de Transação e Teoria
dos Contratos”, orientada pelos Professores Doutores Weimar Freire da Rocha Júnior e
Oksandro Osdival Gonçalves.
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Curso “Revisão Judicial de Contratos Bancários – Teoria e Prática”, oferecido pela
Escola Superior de Advocacia - ESA, com carga horária de 18 horas/aula, concluído em
abril de 2010.
Curso de Preparação à Magistratura, oferecido pela Escola da Magistratura do Paraná,
com duração de um ano e carga horária de 800 horas/aula, concluído em dezembro de
1998.
Cursos de Atualização e Aperfeiçoamento - FGV Fundação Getulio Vargas.

Vivência Internacional – Internacionais a trabalho para Europa e m rica Latina.

IDIOMAS
Português: Nativo
Espanhol: Avançado
Inglês: Avançado
Francês: Avançado
Italiano: Avançado
EXPERIÊNCIA PROFISSIONAL
Advogada especializada em contratos, com 20 anos de experiência em departamentos
jurídicos de empresas e escritórios de advocacia.
Iniciou sua carreira como Gestora Jurídica Interna em Assessoria de Cobrança
Jurídica e Extrajudicial com abrangência nacional, fazendo a implantação do Jurídico
Regional dos Estados do Paraná e Santa Catarina, bem como a gestão jurídica e de
equipe dos mesmos (equipe jurídica e operacional).
Também atuou como Consultora e Advogada Corporativa, trabalhando desde o início
da implantação de uma grande operação para uma Securitizadora de Créditos
Financeiros no Brasil, a RIO BRANCO SOLUÇÕES FINANCEIRAS (Joint Venture
entre Goldman Sachs e Wordwide Collection), atualmente AMC do Brasil, na compra
de portfólio do Banco do Estado do Paraná. Nesta empresa, atuou tanto como
Consultora, Advogada e Auditora, responsável por pareceres, elaboração de
instrumentos de acordo, participação e acompanhamento de fechamentos de acordo
das contas de valor elevado e varejo, liberações de garantia (veículos, maquinários,
entre outros), acompanhamento e auditoria das atividades exercidas pelos advogados
terceirizados em todo o território nacional.
Depois de outros projetos e atuação em escritórios de advocacia foi convidada à
retornar ao Jurídico Interno Corporativo da AMC do Brasil, onde atuou no Núcleo de
Ações Ativas, realizando orientações e estratégias. Ministrou treinamentos voltados
para procedimentos e conteúdos jurídicos teóricos e práticos voltados ao escopo da
Empresa (Treinamento e Desenvolvimento). tuou ainda na Equipe de “Closing” na
qual elaborava instrumentos de acordo, bem como atuou junto a inúmeros cartórios e
juízos em todo o território, desenvolvendo estratégias para agilizar a recuperação de
créditos para cumprimento das metas da empresa.
Também atuou em análise, confecção e gestão de contratos.
Na sequência, foi contratada pelo maior Grupo Educacional do Paraná (Grupo
Positivo), onde atuou como Advogada do Jurídico Interno Corporativo, analisando
contratos com o Grupo. Trabalhou em pareceres estratégicos, assessoria em
negociações, Consultoria em contratos de Direito Autoral. Acompanhamento do
contencioso cível do Grupo e seus desdobramentos, como peças, audiências, entre
outros. Na Universidade Positivo atuou em contratos de fornecimento, autoria,
consultoria, acordos internacionais, terceirizados, entre outras atividades.
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Novamente em escritórios de advocacia, atuou como Advogada responsável pelos
casos de alta complexidade, tendo essencialmente como clientes Bancos. Também
atuou como Gestora da Área de Recuperação Judicial e Falências, atendendo os
interesses das Instituições Financeiras clientes. Nesse período, gerenciou e atuou em
quase um terço de todos os processos de Recuperação Judicial e Falências em
trâmite no Brasil, comparecendo em assembleias de credores e demais
procedimentos para defesa dos interesses das Instituições Financeiras Clientes.
Graças ao grande know-how adquirido no tema da Insolvência, decidiu aplicar esses
conhecimentos para a criação do Escritório Biancolini D’ mbrosio e Menzel Vieira
Advogados, com foco recuperações judiciais e falências, especialmente no interior do
Paraná. Nesse escritório destaca-se ainda o atendimento a demandas empresariais
com a formatação de solução completa, consultiva e contenciosa, sempre com vistas
ao êxito econômico e financeiro do cliente.
PROJETOS
- Trabalhou em vários projetos de Gestão Ambiental junto ao Grupo Positivo, onde
laborou de 2013 a 2014. Tanto na parte operacional quanto na institucional e
principalmente, contratual.
- Iniciou e desenvolveu o projeto para implantação do Sistema de E-commerce da
Editora Positivo, suas implicações operacionais e judiciais: previsão, análise e
implantação.
- Em 2015 trabalhou na criação e implantação de Sistema de Gestão Ambiental (SGA)
para adequação de escritório credenciado, segundo as normas do cliente Grupo
HSBC;
- Palestrante em diversos eventos sobre Direito Empresarial, Recuperação Judicial e
Falências (Direito da Insolvência);
- Elaborou e ministrou vários treinamentos corporativos voltados à Recuperação de
Créditos e suas implicações na esfera judicial e extrajudicial, bem como treinamentos
jurídicos corporativos.
- Elaborou várias normativos internos sobre: paralegal, contratações, societário,
gestão ambiental, recuperação de créditos, cobrança, Direito da Insolvência, recursos
humanos, entre outros temas.

