Advocacia personalizada,
proativa e ética, com foco no
direito civil, comercial e no
direito do consumidor.

O ESCRITÓRIO
Barreto Dinucci Advocacia é um escritório de advocacia fundado em Botucatu em 2020,
liderado pela advogada Caroline Leite Barreto Dinucci, profissional com extensa experiência
na advocacia estratégica, nas áreas de direito empresarial, civil, família e consumidor, atuando
em contencioso judicial, mediação e arbitragem.
A qualidade dos serviços jurídicos que oferecemos resulta da ampla vivência profissional de
sua fundadora, de sua sólida formação acadêmica e busca por atualização constante.
Caroline atuou por mais de dez anos nos prestigiados escritórios Mattos Filho, Veiga Filho,
Marrey Jr. e Quiroga Advogados e Demarest Advogados, além de uma atuação internacional
no escritório Ince Gordon Dadds, um dos mais conceituados escritórios de Londres.
Ainda no Reino Unido, Caroline concluiu seu mestrado em Direito Empresarial (LL.M in
International Business Law) pelo King’s College London. Entre outros cursos de pós-graduação
também estão um mestrado em Direito Comercial pela Pontifícia Universidade Católica
de São Paulo (PUC-SP), especializações em Direito Imobiliário e em Direito Corporativo e
Compliance pela Escola Paulista de Direito (EPD), em Direito Processual Civil pela PUC-SP e
em Direito das Famílias e Sucessões (Ibdfam e UCAM).
Ao longo de sua carreira, Caroline representou clientes brasileiros e estrangeiros de diversos
setores da economia, incluindo agronegócios, bancário e financeiro, farmacêutica, química,
papel e celulose, varejo, fundos de investimentos, seguros e resseguros. Concentrando
sua atuação em casos de contencioso civil, atuou em assuntos de relevância nacional e
internacional em todas as instâncias jurídicas, incluindo Supremo Tribunal Federal (STF),
Superior Tribunal de Justiça (STJ) e Tribunais Estaduais.
Tudo isso habilita o escritório Barreto Dinucci Advocacia a construir e entregar soluções
técnicas, inteligentes e eficientes, com o rigor e excelência das grandes bancas ao mesmo
tempo em que oferecemos atendimento individualizado para cada cliente.
Nosso relacionamento próximo e atencioso nos dá a liberdade de dizermos com orgulho que
atuamos como verdadeiros parceiros de negócio de nossos clientes, assessorando pessoas
físicas, famílias, startups e companhias dos mais diversos setores da economia.
Desenvolvemos estratégias decisivas e integrais para os nossos clientes, atuando em todo o
Brasil e contando com ampla rede de relacionamento com profissionais em todas as áreas
do Direito.

SÓCIA
FUNDADORA
Sócia fundadora do Barreto Dinucci Advocacia, Caroline Leite Barreto Dinucci
é advogada especializada em consultoria e contencioso judicial, mediação e
arbitragem (resolução de disputas), sendo mediadora certificada pela Society
of Mediators (SoM) de Londres, Reino Unido.
Atua em questões de natureza cível, incluindo família e sucessões, questões de
natureza contratual, comercial, societária e consumerista. Advogou por mais
de uma década na área de contencioso e arbitragem em dois dos principais
escritórios brasileiros de direito empresarial, Mattos Filho e Demarest, antes de
fundar o escritório em 2020.
Possui também experiência internacional, tendo atuado no escritório Ince
Gordon Dadds em Londres (Reino Unido), na área de resolução de disputas
empresariais e em processos de mediação.
Com papel relevante em disputas empresariais e arbitragens, representa
clientes pessoas físicas, famílias, investidores e clientes pessoas jurídicas
de diversos setores, com destaque para as indústrias de agronegócio,
farmacêutica, química, papel e celulose, varejo, fundos de investimentos,
seguros e resseguros.
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Atuou em casos de relevâncias nacional e internacional nos Tribunais Estaduais,
no Supremo Tribunal Federal (STF) e no Superior Tribunal de Justiça (STJ).
Na área acadêmica, foi professora na pós-graduação lato sensu de Direito
Comercial nas Faculdades Integradas Rio Branco – Rotary, em São Paulo
e professora-assistente de Direito Comercial da Faculdade de Direito da
Pontifícia Universidade Católica de São Paulo (PUC-SP).

Possui mestrado em Direito Empresarial (LL.M in International Business Law) pelo King’s College London e em
Direito Comercial pela PUC-SP, além de especializações em Direito Processual Civil, Direito Imobiliário, Direito
Corporativo e Compliance e Direito das Famílias e Sucessões.
É autora de artigos e coautora de capítulos de livros e publicações nas áreas em que atua, especialmente em direito civil.

FORMAÇÃO ACADÊMICA
Mestrado (LL.M) em Direito Empresarial Internacional, King’s College London – KCL (Londres, Inglaterra)
Mestrado em Direito Comercial, PUC-SP
Pós-graduação em Direito Processual Civil, PUC-SP
Pós-graduação em Direito das Famílias e Sucessões, Instituto Brasileiro de Direito de Família e Sucessões (IBDFAM) em parceria
com a Universidade Cândido Mendes (UCAM)
Pós-graduação em Direito Imobiliário, Escola Paulista de Direito (EPD)
Pós-graduação em Direito Corporativo e Compliance, Escola Paulista de Direito (EPD)
Bacharelado em Direito, Universidade Presbiteriana Mackenzie

PRINCIPAIS PUBLICAÇÕES
A dispensa da audiência do artigo 334 e consequentes implicações” In: OZI, Fabio Teixeira (org.) Os três anos de vigência do
novo Código de Processo Civil: temas relevantes e a visão dos Tribunais. São Paulo: Blucher, 2019, p. 96-107
“Tarifas Bancárias, Código de Defesa do Consumidor e o entendimento jurisprudencial das Cortes Brasileiras”, publicado na
Revista Sapere Aude
“Sucessão Empresarial à luz da Lei n. 11.101/2005 e da Lei n. 12.846/2013”, publicado na Revista Sapere Aude

ASSOCIAÇÕES
OAB/SP – Ordem dos Advogados do Brasil, seção São Paulo
Participou da 13ª edição da Competição de Mediação Comercial promovida pela ICC – International Chamber of Commerce de
Paris, na França.
Ex-coordenadora do Comitê de Novos Advogados do CESA – Centro de Estudos das Sociedades de Advogados
Membro de ADVOGADAS BR
Membro de Lex Anglo Brasil
Membro de Young ICCA
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CONSULTORIA JURÍDICA
Barreto Dinucci Advocacia presta consultoria jurídica a empresas de diversos setores, com rigor estratégico
na celebração e execução de negócios jurídicos, desde a sua concepção, mediante elaboração e revisão de
contratos, documentos e acordos civis, comerciais, empresariais e consumeristas, emissão de pareceres e opiniões
legais e análise de risco de processos, de contratos e modelos de negócio. Nosso escritório também assessora
investidores e pessoas físicas em consultas relacionadas tanto aos seus negócios atuais quanto a projetos futuros
e questões pessoais, familiares e imobiliárias.

RESOLUÇÃO DE DISPUTAS
Barreto Dinucci Advocacia é um escritório que conta com ampla experiência em casos contenciosos, arbitragens
e mediações nacionais e internacionais e atuação em negociações pré-contenciosas. Representamos tanto
pessoas físicas quanto empresas em processos administrativos, em litígios judiciais, em primeira e segunda
instâncias e perante os tribunais superiores (Supremo Tribunal Federal - STF e Superior Tribunal de Justiça STJ), além de procedimentos de arbitragem e mediação. Sempre que aplicável, recomendaremos e atuaremos
em favor de nossos clientes para resolver disputas por meio da celebração de acordos. Aliamos conhecimento
técnico, expertise e estratégia para resolução das disputas de modo eficaz para que nossos clientes atinjam seus
objetivos.

CONTATO
contato@barretodinucci.com.br
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