


Corona e Bio Sociedade de Advogados é um escritório de advocacia full-service,

fruto da união de seus sócios nominais ocorrida no ano de 2013. Aliando a

experiência adquirida pelo sócio Guilherme Corona em departamento jurídico de

grande empresa de infraestrutura, nas áreas cível e de direito público, com a

destacada experiência do sócio André Bio na área trabalhista, a sociedade foi

fundada com o propósito de atender seus clientes de forma personalizada e

altamente especializada. No ano de 2017, houve o ingresso da sócia Patrícia

Carvalho, com reconhecida atuação na área trabalhista envolvendo litígios de

alta complexidade com instituições financeiras, o que solidificou a atuação do

escritório nos diversos ramos do direito. Com estruturas físicas nas cidades de São

Paulo, Campinas, Atibaia e Brasília e uma equipe com sólida formação

acadêmica em renomadas instituições de ensino, o escritório se destaca na área

consultiva e contenciosa, prestando atendimento a clientes nas mais diversas

áreas.

Corona e Bio Sociedade de Advogados is a full-service law firm, result of the union

of its nominal partners in the year 2013. Combining the expertise acquired by the

partner Guilherme Corona in the civil and public law areas in the legal department

of a large infrastructure company with the distinguished experience of the partner

André Bio in the labor area, the company was founded with the purpose of

delivering its clients a personalized and highly specialized service. In the year 2017

the partner Patrícia Carvalho joined this partnership, with a recognized role in the

labor area involving highly complex litigation with financial institutions, which

solidified the work of the firm in the various branches of law. With physical structures

in the cities of São Paulo, Campinas, Atibaia and Brasília, and a team with a solid

academic background in renowned educational institutions, the office stands out in

the advisory and contentious area, providing assistance to clients in the most

diverse areas that are prominent in its business branches.

APRESENTAÇÃO

THE FIRM



Temos como principal objetivo a eficiente prestação de serviços

jurídicos, proporcionando um atendimento personalizado e com

elevado padrão de qualidade. Toda nossa estrutura física e

humana é voltada para a defesa incansável dos interesses de

nossos clientes. Caracterizando-se como uma banca full service,

a equipe de advogados do escritório presta atendimento

personalizado e altamente especializado aos seus clientes nos

diversos ramos do direito, tanto na esfera consultiva como na

esfera contenciosa, tendo por foco a prevenção de demandas

e resolução eficaz dos litígios.

ÁREAS DE ATUAÇÃO

AREAS OF EXPERTISE
Our main objective is the efficient provision of legal services,

providing a personalized service with a high-quality standard. All

our physical and human structure is focused on tireless defense of

our clients’ interests. Acting as a full-service office, the lawyer

team provides specialized and high qualify service to its clients in

the various law areas, in the advisory and litigious areas, focused

in prevention demands and effective dispute resolutions.

TRABALHISTA | LABOR

CÍVEL E EMPRESARIAL | CIVIL AND 
CORPORATE LAW

ADMINISTRATIVO | ADMINISTRATIVE 

PREVIDENCIÁRIO | SOCIAL SERVICE 

ELEITORAL | ELECTORAL

TRIBUTÁRIO | TAX



EQUIPE TEAM

A equipe do escritório apresenta formação

multidisciplinar e altamente especializada,

destacando-se por uma sólida formação

acadêmica e larga experiência profissional

desenvolvida por seus membros em

departamentos jurídicos de empresas de

grande porte e em renomados escritórios de

advocacia e órgãos da administração

pública.

The office staff has a multidisciplinary and highly

specialized skills, standing out for a solid

academic background and extensive

professional experience developed by its

members in legal departments of large

companies, renowned law firms and public

administration bodies.



ANDRÉ BIOGUILHERME CORONA PATRÍCIA CARVALHO

Especialista em direito do trabalho e direito processual

do trabalho na Escola Paulista de Direito - EPD.

Especialista em direito desportivo na Faculdade de

Direito de São Bernardo do Campo – SP. Cursou direito

do trabalho reformado na Fundação Getúlio Vargas –

FGV. Bacharel em direito pela Universidade São

Francisco - USF. Professor e palestrante de direito do

trabalho.

Doutor e Mestre em direito administrativo pela Pontifícia

Universidade Católica de São Paulo – PUCSP. Especialista em

direito público pela Faculdade de Direito Damásio de Jesus.

Cursou extensão em business e compliance pela University

Central of Florida – UC F. Cursou extensão em direito,

governança e compliance no Instituto de Direito Penal

Econômico Europeu - IDPEE da Faculdade de Direito da

Universidade de Coimbra em Portugal. Bacharel em direito

pela Universidade Mackenzie. Membro do Instituto Brasileiro de

Direito e Ética Empresarial – IBDEE. Relator do Tribunal de Ética

e Disciplina da OAB-SP. Professor e palestrante de direito

administrativo.

Especialista em processo e direito do trabalho pela

Pontifícia Universidade Católica de Campinas – PUC

Campinas. Cursou direito do trabalho reformado na

Fundação Getúlio Vargas – FGV. Bacharel em direito

pela Universidade São Francisco – USF.

SÓCIO|MANAGING PARTNER SÓCIA | MANAGING PARTNER

Specialist in Labor and Labor Procedural Laws – Escola

Paulista de Direito. Specialist in Sports Law – Faculdade

de Direito de São Bernardo do Campo. Graduated in

Reformed Employment/Labor Law Extension – Fundação

Getúlio Vargas – FGV. Bachelor of Laws – Universidade

São Francisco. Professor and speaker about Labor Law.

PhD and Master’s in Administrative Law – Pontifícia

Universidade Católica de São Paulo (PUC/SP). Specialist in

Public Law – Faculdade de Direito Damásio de Jesus. Business

and Compliance Extension – University of Central Florida (USA).

Graduated in Law, Governance and Compliance – Instituto de

Direito Penal Econômico Europeu - IDPEE in the Law University

of Coimbra, Portugal. Bachelor of Laws – Universidade

Presbiteriana Mackenzie. Member of the Brazilian Institute of

Law and Business Ethics (IBDEE). Rapporteur on Ethics &

Disciplinary Tribunal of OAB/SP. Professor and speaker about

Public Law.

Specialist in Labor and Labor Procedural Laws –

Pontifícia Universidade Católica de Campinas

(PUCCAMP). Reformed Labor Law Extension –

Fundação Getúlio Vargas – FGV. Bachelor of Laws –

Universidade São Francisco. Speaker about Labor Law.

SÓCIO|MANAGING PARTNER



SÃO PAULO ATIBAIA CAMPINAS 

ENDEREÇOS 
Localizado estrategicamente nas cidades de São

Paulo, Campinas, Atibaia e Brasília, o escritório possui

estruturas modernamente desenvolvidas e equipadas

para atender com rapidez e comodidade seus clientes.

LOCATIONS
Strategically located in the cities of São Paulo,

Campinas, Atibaia and Brasília, the office has modernly

developed structures equipped to respond quickly and

comfortably to its clients

Rua Maestro Cardim, 377 -
Conjunto 33 - Paraíso - São 
Paulo/SP - CEP: 01323-000

Edifício Cardim Center 

Av. Orozimbo Maia, 430 Sala 
1213 – Cambuí – Campinas/SP 

– CEP: 13010-211
Edifício Easy Office

R. Luiz A. Vieira dos Santos, 18 

Sala: 403 - Vila Santista –

Atibaia/SP  CEP: 12941-030

Edifício Carraro Tower

BRASILIA

Quadra 1 - Bloco N - Sala 

303 - SAUS - Brasília/DF - CEP: 

70070-010

Edifício Libertas



CONTATO

financeiro@coronaebio.com.br

(11) 3402-3500 | (11) 99238-6097

mailto:financeiro@coronaebio.com.br
https://www.facebook.com/coronaebio
https://www.instagram.com/coronaebio/
https://www.linkedin.com/company/coronaebio/
https://www.youtube.com/channel/UCZdfVRgXtGWDDAdkv3-piQw

