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Brasileira, Advogada, Casada, Nascida em 19.06.1964. 

Avenida Portugal, 474, aptº 151, Brooklin Paulista 
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Formação Acadêmica 

1983 - 1987 
- Formada em Direito pela FMU - FACULDADES METROPOLITANAS UNIDAS. 

- Curso de Especialização em Direito Processual Civil - Pontifícia Universidade Católica de São Paulo 

- COGEAE, com defesa de monografia – 1996/1998. 

 

 

Cursos de Aperfeiçoamento 

 

- Cursos de atualização em Direito Processual Civil e Direito Civil, promovidos pela Associação dos 

Advogados de São Paulo. 

- Curso de atualização Código Civil de 2002 – Associação dos Advogados de São Paulo  -2002. 

- Curso de Mediação e Arbitragem – Associação dos Advogados de São Paulo – 2002. 

- Participação no Seminário “Fronteiras da Arbitragem Empresarial: “Estrategias para fazer a 

Arbitragem funcionar na solução de conflitos empresariais”. – 2004 – Hotel Blue Tree Convention 

Plaza - SP  

- Diversos cursos de atualização realizados na AASP e OAB. 

- Curso de formação de Mediadores – TJSP/OABSP 

 

Experiência Profissional 

1985 a maio de 1988 
- ADVOCACIA CARLOS ELY ELUF, estagiária, atuando nas áreas civel, trabalhista, tributária e 

falimentar, dando consultoria preventiva, redigindo contratos, negociando composições e acordos, na 
esfera contenciosa elaborando petições iniciais, contestações e recursos em geral de 1ª, 2ª e últimas 
instâncias, realizando audiências (trabalhistas iniciais), bem como acompanhamentos de processos. 

 
 
 
 
 



 
Maio 1988 – agosto de 2.004 
- MOREIRA FERREIRA & PORTUGAL GOUVÊA ADVOGADOS, advogada associada desde 1991, 

atuando nas áreas civel, família, societária, comercial, trabalhista e tributária, dando consultoria 
preventiva, redigindo contratos, negociando composições e acordos e na esfera contenciosa 
elaborando petições iniciais, contestações e recursos em geral de 1ª, 2ª e últimas instâncias, 
realizando audiências, bem como acompanhamentos de processos, além de reuniões e contatos 
com clientes. 
Também, foi o inicio da participação em processos de arbitragem, especialmente junto a Camara de 
Comércio Brasil- Canadá, atuando sempre na área cível, em conflitos societários. 

  
 
Agosto de 2.004 – Janeiro de 2014 
 
- MOREIRA FERREIRA – ADVOGADOS ASSOCIADOS - Advogada associada desde 2.004, com 

atuação nas áreas civel, família, contratual e societário, consultoria preventiva, redação de contratos, 
pareceres, negociação de composições e acordos, na esfera contenciosa elaboração de petições 
iniciais, contestações e recursos em geral de 1ª, 2ª e últimas instâncias, realização de audiências, 
sustentações orais, contatos e reuniões com os clientes, bem como acompanhamento de processos, 
além de experiência em mediações e arbitragens. Na Arbitragem atuação sempre na área cível, 
societária e contratual. 

 

Janeiro de 2014 
 
- Vaz de Almeida e Thompson Sociedade de Advogados – Fundação da nova sociedade com 

a colega de escritório anterior por 18 anos Isabel Moares Barros Thompson, atuando nas áreas civel, 
família, comercial, societário e Arbitragens, além de consultoria preventiva, redação de contratos, 
pareceres, negociação e composições de acordos.  Na esfera contenciosa elaboração de petições 
iniciais, contestações e recursos em geral de 1ª, 2ª e últimas instâncias, realização de audiências, 
sustentações orais. Contatos e reuniões com os clientes, bem como acompanhamento de processos, 
além de mediações e arbitragens na área cível, especialmente direito societário e contratual. 

 
-     Membro do Conselho da Associação dos Advogados de São Paulo, na gestão de 2002 e 

coordenadora de cursos na área Cultural;  

-     Membro do Conselho Consultivo do “Trapézio – Grupo de Apoio à Escolarização” gestões até 2.014; 

- Assessoria na coordenação do curso realizado em 2002 na Associação dos Advogados de São 

Paulo, sobre o Código Civil de 2.002; 

- Coordenadora do curso “Meios Alternativos de Solução de Disputas” realizado em 2.002 na 

Associação dos Advogados de São Paulo; 
- Membro do corpo permanente de árbitros da Câmara de Mediação e Arbitragem de São Paulo - 

CIESP. 
- Membro da Comissão de Direito Desportivo da OAB/SP gestão 2013/2015; 
-  Membro da Comissão de Direito Eleitoral da OAB/SP gestão 2013/2015; 



- Membro da Comissão da Mulher Advogada da OAB/SP gestão 2013/2015 e 2016/2018; 
- Membro da Comissão de Direitos e Prerrogativas da OAB/SP gestão 2016/2018. 

 
 Inglês intermediário. 
 Conhecimento e domínio de Word, Excel e peticionamento eletrônico em todas as instancias e 

Tribunais. 
Facebook @Vaz de Almeida & Thompson Sociedade de Advogados  

      Linkedin Maria Luisa Vaz de Almeida Andrade 
 
 

    São Paulo, 28 de maio de 2021. 


