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FORMAÇÃO 

 

 

• Doutoranda em Ciências Jurídico-Econômicas. Universidade de Coimbra (2017-atual) 

• Mestrado em Direito Público. Universidade Federal de Alagoas (2014-2016) 

• Especialização em Direito Tributário. Instituto Brasileiro de Estudos Tributários (2014-2016) 

• Graduação em Direito. UNICAP-SEUNE (2008-2013) 

 

EXPERIÊNCIA PROFISSIONAL 
 

DIREÇÃO 
 

• Jan/2021-Atual: Diretora Técnica-Adjunta Da Escola De Contas Públicas 

Do Tribunal De Contas Do Estado De Alagoas  

 
Auxiliar a direção-geral e diretoria técnica na gestão da Escola de Contas Públicas 

José Alfredo de Mendonça, a fim de implementar o planejamento estratégico do 

biênio 2019-2020, o plano pedagógico da instituição, a fim de cumprir com a 

formação dos servidores, jurisdicionados e dos cidadãos com o intuito de 
aperfeiçoar e contribuir para a efetividade das atividades do Controle Externo 

exercido pelo Tribunal de Contas do Estado de Alagoas. 

 

ADVOCACIA E ASSESSORIA JURÍDICA 

 

• Jun/2013-Atual Advocacia generalista (OAB/AL) 

 

Atuação em diversas áreas no interesse de pessoas físicas e jurídicas. Destaque em Direito 

imobiliário e civil: análise de contrato de compra e venda de imóvel, dação em 

pagamento de imóvel, elaboração e revisão de minutas contratuais de compra e venda, com 

ênfase em prevenção de riscos (due diligence) contratuais sobre o patrimônio do 

adquirente; revisão judicial de distrato contratual de compra e venda de imóvel; defesa 

administrativa: acompanhamento de processos administrativos de pessoa jurídica 

mediante órgãos/secretarias estaduais (SEFAZ/SERVEAL) por meio de petições e despachos 

perante autoridades responsáveis pelas Secretarias de Estado; consumerista: atuação em 

processos de indenização por falha no produto e no serviço; responsabilidade civil em 

decorrência da relação consumerista: atuação em reparação por dano causado em 

decorrência da prestação de serviço; família e sucessões: atuação em processos de 

reconhecimento de união estável para fins de participação em partilha de bens (meação) e 

herança do de cujus; atuação em processos de partilha de bens de espólio de pessoa física, 

com finalização de partilha e recolhimento do ITCMD; tributário: elaboração de parecer 

para sindicato com objetivo de pleito da categoria perante a SEFAZ/AL; despacho com 

autoridade na Seção de Administração Aduaneira no Porto de Suape (PE) acerca de pleito 

de pessoa jurídica; atuação em pedido de repetição de indébito tributário de pessoa física e 



 

 

jurídica; trabalhista: atuação em desbloqueio de bens de pessoa jurídica (da área de 

saúde) em razão de débitos trabalhistas.  

 

• Jul/2018-Jun/2019 – Tribunal de Contas do Estado de Alagoas 

 

Cargo: Assessora Jurídica de Conselheiro.  

 

Principais atividades: Elaboração de minutas de votos para serem julgados em sessões da 

Câmara ou do Pleno no TCE/AL, especialmente nas áreas de Direito Tributário, Financeiro, 

Contrato Administrativo e Ambiental. Participar das sessões de julgamento auxiliando o 

Conselheiro no esclarecimento de dúvidas ou alterações do voto durante as sessões da 

Câmara ou do Plenário. Atendimento das partes interessadas nos processos de minha 

responsabilidade para informar o andamento processual ou esclarecer dúvidas.  

Destaque para a elaboração de minuta que se tornou julgado de referência do TCE/AL 

acerca da Política Nacional de Resíduos Sólidos.  

 

• Ago/2016-Set/2017 – Secretaria de Estado da Fazenda do Estado de Alagoas 

 

Cargo: Pesquisadora Mestre 

 

Principais atividades: Elaborar estudos e apontamento de soluções para as questões 

concernentes à Administração Tributária, de modo individual ou em equipe, sobretudo para 

o aprimoramento da arrecadação tributária estadual; análise de propostas de normas 

administrativas tributárias da secretaria relativas ao foco da pesquisas; elaboração de teses 

tributárias em benefício da secretaria; revisão de defesas administrativas que impactassem 

na arrecadação tributária; trabalhar com equipes de estudo de outros setores, 

principalmente da área econômica. Auxiliar questões apontadas por auditores, 

superintendente e secretário da secretaria em reuniões promovidas pelo Secretário da 

Fazenda e Secretária do Tesouro Estadual; participar de reuniões com outros 

órgãos/secretarias estaduais (SEPLAG/SESAU/PGE-AL) acerca de interesses e assuntos 

concernentes à SEFAZ/AL. Atividade ligada diretamente ao gabinete do Secretário da 

Fazenda.  

 

• Mai/2015-Abr/2016 – FHLAW Advogados Associados 

 

Cargo: Advogada Tributarista  

Principais atividades: acompanhar e dar andamento aos processos na filial do escritório em 

Maceió/AL. Revisar e elaborar defesas em outras áreas de atuação do escritório. Atuação 

em defesas administrativas e judiciais com ênfase na área tributária. Destaque para as 

atuações em pareceres para pessoas jurídicas com o objetivo de verificar a viabilidade fiscal 

do negócio no Estado de Alagoas; pareceres acerca do impacto das novas legislações 

tributárias (IPI, ICMS, ITCMD) no patrimônio de pessoas físicas e jurídicas; elaboração de 

dossiê para dissolução de contrato de Franchising; atuação em cumprimento de sentença 

com obtenção de nulidade do título executivo por meio de querela nullitatis; diminuição de 

multa tributária perante o Conselho Tributário Estadual mediante sustentação oral; 

acompanhamento de processos administrativos para liquidação em contratos 



 

 

administrativos perante secretarias de estado (AL); elaboração de análise e respectivo 

parecer com a finalidade de recuperação de créditos tributários empresariais em tributos 

não-cumulativos; atuação em processo de revisão de crédito tributário municipal para 

pessoa jurídica; atuação em despachos e diligências perante os órgãos judiciais e 

administrativos com magistrados, chefes de gabinetes, secretários de órgãos municipais da 

capital e do interior e de órgãos estaduais. 

Destaque para desenvolvimento de tese (que logrou êxito) na área de baterias automotivas 

e cálculo da Margem de Valor Agregado no ICMS-ST, bem como para a prospecção de 

clientes para o escritório. 

 

 

• Mai/Dez 2013– Flávio Almeida Advogados Associados 

 

Cargo: Advogada  

Principais atividades:  Consultoria e advocacia contenciosa tributária, ambiental, cível, 

consumidor, royalties do petróleo. Destaque para área tributária contenciosa com atuação 

perante o Tribunal Regional Federal da 5ª Região (Recife-PE); atuação em pedido de liminar 

para liberação de máquinas industriais importadas da Alemanha no Porto de Suape (PE) 

adquiridas pelos clientes do escritório, em razão de cobrança indevida de impostos 

aduaneiros; realização de diligências perante a Receita Federal no Porto de Suape para 

agilizar processo de liberação em razão dos custos de armazenagem da mercadoria no 

Porto; diligências no Banco do Nordeste acerca do contrato de financiamento das máquinas 

industriais;  atuação no acompanhamento dos serviços de assessoria jurídica para empresas 

com contrato com escritório nas mais diversas áreas: trabalhista, ambiental e cível; atuação 

em ações de indenização por falha na prestação do serviço na relação consumerista; 

atuação em ação de revisão contratual de compra e venda de imóvel; atuação em audiência 

ambiental na defesa do cliente do escritório; atuação em processos de royalties do petróleo 

(especialização do escritório) para municípios do Estado de Alagoas e Sergipe; Estudos de 

tese na área tributário-financeira para municípios.  

 

 

DOCENTE 

 

• Abri/Mai 2020 – Universidade Tiradentes – UNIT 

 

Cargo: Professora da Pós-Graduação em Planejamento tributário e Gestão de Tributos.    

Principais atividades: Ministrar aula de forma remota (em razão da pandemia) 19 

horas/aula sobre de Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza – ISS. 

. 

• Jun/2018-Atual – Instituto Brasileiro de Estudos Tributários – IBET 

 

Cargo: Professora Seminarista  

 



 

 

Principais atividades: Desenvolver atividades de discussão sobre os assuntos relevantes do 

direito tributário relativos à aula; corrigir seminários; receber professores convidados de 

outros Estados nas aulas conferência. 

  

• Fev/2017-jul/2019 – Centro Universitário CESMAC 

 

Cargo: Professora do Curso de Direito 

 

Principais atividades: Ministrar disciplinas da grade curricular do curso de Direito. Disciplinas 

lecionadas: Direito Constitucional-Econômico; Prática Tributária; Núcleo de Prática Jurídica- 

Cesmac; corrigir e lancar notas, participar de eventos acadêmicos.  

 

 

 
 

QUALIFICAÇÕES E ATIVIDADES PROFISSIONAIS 
 

ATIVIDADES PROFISSIONAIS EXTENSIVAS 

 

PROJETO DE EXTENSÃO 
 

CAFÉ, MULHER E TRIBUTOS (ASSOCIAÇÃO DOS TRIBUTARISTAS DE ALAGOAS, 

COORDENAÇÃO ROSELI MATIAS E RAQUEL FIRMINO) – OBJETIVO: lançar vídeos de 

até 5 min sobre os temas relavantes do direito tributário e contábil. Participação das 
tributaristas alagoanas e das tributaristas convidadas externas conhecidas 

nacionalmente. 

 

PROJETO DA CIDADANIA CULTURAL À CIDADANIA FISCAL (DEZ 2020) 

 
ELABORAÇÃO DE LIVRO INFANTIL E REALIZAÇÃO DE AULA GRAVADA DESTINADOS 

AOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DA LAJE/AL 

com a finalidade de explicar de forma lúdica e facilitada sobre as formas de 

financiamento dos bens e serviços públicos municipais e sobre a importância do 
pagamento dos tributos.  

 

 

PROJETOS DE PESQUISA ACADÊMICOS  
 

TRIBUTAÇÃO E GÊNERO (PROCURADORAS DA FAZENDA NACIONAL E FUNDAÇÃO 

GETÚLIO VARGAS – COORDENAÇÃO DA PROFA. TATHIANE PISCITELLI) – como o 

sistema tributário impacta na desigualdade de gênero – OBJETIVOS: construir uma 

base teórica sobre o tema, em razão da escassez no Brasil; 
 

JUSTIÇA FISCAL (UNIVERSIDADE FEDERAL DE PERNAMBUCO – COORDENADORA 

PROFA. LUCIANA GRASSANO) – OBJETIVO: construir consta debate sobre a melhoria 

do sistema tributário e financeiro no Brasil. 
 

 

CURSOS 

 
FORMAÇÃO DE GESTORES EM FINANÇAS PÚBLICAS – CURSO ESPECÍFICO PARA 

OS GESTORES MUNICIPAIS DE SERGIPE (DEZ 2019) 

 



 

 

CURSO DE ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA E ORÇAMENTÁRIA PARA O CONCURSO 

DE AUDITOR FISCAL DA RECEITA ESTADUAL DE ALAGOAS (JAN 2020) 

 
CURSO DE DIREITO FINANCEIRO PARA O CONCURSO DA PROCURADORIA GERAL 

DO ESTADO DE ALAGOAS (DEZ 2020) 

 

 
IDIOMAS 

 

• Inglês – Avançado  

• Francês – Intermediário  

• Espanhol – Intermediário  

• Alemão – Básico 

 

INFORMAÇÕES ADICIONAIS 

 
 

• Autora do livro Crise Financeira Municipal e o Federalismo Fiscal Cooperativo (Lumen Juris, 

2018) e de diversos artigos em revistas. 

 

 


