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Residencial: (13) 2202-8002
Celular: (13) 99705-0175

E-MAIL:
karina@karinavidal.com.br
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QUALIFICAÇÃO PROFISSIONAL

• CURSO SUPERIOR: Direito – Pontifícia Universidade Católica do Paraná.
Início: 1997
Término: 2001
• PÓS-GRADUAÇÃO: Direito Processual Civil – Pontifícia Universidade Católica do Paraná.
Início: 03/2004
Término: 05/2005
• PÓS-GRADUAÇÃO: Direito do Trabalho, Processo e Mercado – Curso Prof. Luiz Carlos
Início: 03/2010
Término: 07/2011
• CURSOS:
Prática Trabalhista – Curso Jurídico (www.cursojuridico.com.br)
Período: 08/2008 a 09/2008.
Prática em Direito Previdenciário – Curso Jurídico (www.cursojuridico.com.br)
Período: 30/08/2008, 13/09/2008 e 20/09/2008.
OUTRAS QUALIFICAÇÕES: Inglês intermediário e amplo conhecimento em computadores (Pacote
Office, Navegadores, etc.) bem como em sistemas eletrônicos de peticionamento (E-doc, PJ-e, e-Saj,
PROJUDI, Escritório Digital, etc). Possui condução própria e tem disponibilidade para viagens.
ATIVIDADES PROFISSIONAIS
Secretaria de Estado da Justiça e Cidadania – Procon
Início em 01/04/1998 – Término em 04/01/1999
Atendimento ao público, orientação jurídica na área do Direito do Consumidor, conciliação entre
consumidores e fornecedores, tentativa de resolução de conflitos.
Tribunal de Contas do Estado do Paraná
Início em 01/09/1999 – Término em 12/01/2001
Atendimento ao público, elaboração de ementas e pareceres na área do Direito Administrativo e Tributário.
Promotoria de Investigação de Paternidade
Início em 05/03/2001 – Término em 05/07/2001
Atendimento ao público, orientação jurídica, acompanhamento de processos, elaboração de peças processuais
(iniciais, contestações, impugnações, alegações finais, etc..) e pareceres na área do Direito Civil e Processo
Civil

Gercino Bett Jr. – Advocacia
Início em 25/02/2002 – Término em 27/08/2004
Advogada com ênfase na área Cível e Empresarial
A.Cardoso & F. Cardoso Assessoria Previdenciária
Início em 09/2004 – Término em 07/2012
Cargo: Advogada autônoma, parceira do escritório, trabalhando em todas as áreas do direito, acompanhando
processos próprios ou de escritórios parceiros. Atuação com ênfase na área previdenciária, trabalhista e cível.
Foi correspondente da Mascaro e Nascimento de 09/2007 a 03/2008, atuando na área trabalhista, defendendo
os interesses da Varig Logística S/A. Ênfase na área Previdenciária e atuação em procedimentos administrativos, processos
judiciais contra o INSS, inclusive sob o aspecto trabalhista, custeio e concessão de benefícios. Amplo conhecimento da Legislação
Previdenciária.
Benhame & Forster Advogados Associados
Início em 08/2013 – Término em 03/2016
Cargo: Entre 08/2013 e 12/2014 - Advogada associada, atuando como gestora de uma carteira de clientes do
ramo de incorporação, fabril, cooperativa de crédito, atuando principalmente em Direito do Trabalho Contencioso voltado para empresas, Direito Civil e Comercial voltado para empresas bem como Direito
Empresarial. Atuou como advogada elaborando peças de todos os tipos, desde defesas até recursos
extraordinários na fase de execução, realização de audiências bem como condução de equipe. A partir de
01/2015 até 03/2016, atuou como Coordenadora de Equipe, mantendo contato direto com os clientes
(gerentes jurídicos, presidentes, advogados internos, RH, Financeiro), elaborando pareceres, relatórios, análise
de risco, sempre orientando a equipe na condução de uma carteira de aproximadamente mil processos. Ênfase
na área Trabalhista Contenciosa com amplo conhecimento na condução de processos e orientação da equipe para tanto, além da
elaboração de relatórios de andamento processual, financeiros com análise de risco e provisionamento; amplo conhecimento da área
consultiva trabalhista e preventiva.
Rosi, Rajão Sociedade de Advogados
Início em 03/2016 – Término em 03/2017
Cargo: Coordenadora de Equipe, mantendo contato direto com os clientes (gerentes jurídicos, presidentes,
advogados internos, RH, Financeiro), elaborando pareceres, relatórios, análise de risco, sempre orientando a
equipe na condução de uma carteira de aproximadamente mil processos. Ênfase na área Trabalhista Contenciosa de
massa, com amplo conhecimento na condução de processos e orientação da equipe para tanto, além da elaboração de relatórios de
andamento processual, financeiros com análise de risco e provisionamento; amplo conhecimento da área consultiva trabalhista e
preventiva.
Atualmente atua na advocacia contenciosa e consultiva independente, voltada para empresas de
todos os portes, nas áreas de direito civil, trabalho e previdenciário.
ÁREAS DE CONHECIMENTO E ATUAÇÃO: Ampla experiência na elaboração de petições iniciais
previdenciárias, cíveis e trabalhistas, contestações, recursos para os Tribunais Regionais e Superiores,
audiências de conciliação e instrução, sustentação oral, elaboração de contratos, pareceres e na orientação de
clientes e desenvolvimento de estratégias para defesa e audiência. Experiência também na administração do
escritório, com utilização de sistema ou de planilhas, elaboração de relatórios com análise de risco e
provisionamento de valores para fins de auditoria, orientação de equipe, recebimento de novos clientes e
controle de prazos. Conhecimento e expertise para orientação de RH, jurídico interno e empresas em geral,
visando atuação preventiva e redução de riscos.

