
ÁREA DE ATUAÇÃO
Consumidor 
e Product Liability
Proteção de Dados
Resolução de Conflitos
Contratos

ESCRITÓRIO
Porto Alegre

IDIOMAS
Inglês
Espanhol
Alemão
Italiano 

MARCELA 
JOELSONS
SÓCIA

marcela.joelsons@soutocorrea.com

+ 55 51 3018 0500

EXPERIÊNCIA PROFISSIONAL
Marcela possui mais de dez anos de experiência no atendimento de grandes 
empresas no âmbito de assessoria consultiva e contenciosa com foco nos 
impactos econômicos e comerciais, conhecimento do negócio do cliente, 
agilidade e excelência nos resultados. Tem sua trajetória marcada pela obtenção 
de importantes decisões judiciais e acordos atuando na resolução estratégica de 
conflitos empresariais de alta complexidade nas áreas de Direito do Consumidor, 
Direito Contratual e Responsabilidade Civil. Possui expertise em ações coletivas 
envolvendo direitos individuais homogêneos e direitos difusos em relações de 
consumo. Conduz processos administrativos perante os órgãos de defesa do 
consumidor, além de inquéritos civis junto ao Ministério Público. Responsável 
pela condução de projetos de adequação à Lei Geral de Proteção de Dados e ao 
GDPR da União Europeia, com enfoque na análise dos riscos, responsabilidades 
e oportunidades. É pesquisadora de temas relacionadas a novos direitos dos 
consumidores, com ênfase em proteção de dados pessoais, junto às renomadas 
instituições de ensino UFRGS, USP e IDP. Palestrante e professora convidada na 
PUCRS, IMED, ESPM sobre as temáticas do Direito do Consumidor, Comércio 
Eletrônico e Proteção de Dados. 

FORMAÇÃO
• Doutoranda em Direito na ênfase Consumidor e Concorrencial pela UFRGS 

(2021-2024).
• Mestrado em Direito Europeu e Alemão pela UFRGS (2021).
• Especialização em Direito do Consumidor pela Universidade de Coimbra 

(2020).
• Especialização em Direito Processual Civil pela PUCRS (2017).
• Especialização em Direito Civil Aplicado pela UFRGS (2012).
• Bacharel em Ciências Jurídicas e Sociais pela PUCRS (2010).

RECONHECIMENTO
• Head of the team Dispute Resolution Area, Leading Firm 2021 – The Legal 

500 Latin America (2021).
• Bolsa para ocupação de vaga na Especialização em Direito do Consumidor na 

Universidade de Coimbra – Centro de Estudos Europeus e Alemães (2020).
• Bolsa para missão de estudos na Alemanha, na Justus-Liebig-Universität 

Gießen – Centro de Estudos Europeus e Alemães (2019).

ATIVIDADES ADICIONAIS
• Integrante do Intergovernmental Group of Experts on Consumer Law and 

Policy da UNCTAD – ONU.
• Membro da Comissão Especial da Defesa do Consumidor da OAB/RS.

https://www.facebook.com/souto.correa/
https://www.instagram.com/souto.correa
https://www.linkedin.com/company/soutocorrea
https://open.spotify.com/show/3cV4HWukzNk2jbKjkb38rC?si=GBcFse2LQqCGJMyKLijlyg
https://www.youtube.com/c/SoutoCorreaAdvogados


• Membro da Comissão Especial de Proteção de Dados e Privacidade da OAB/
RS.

• Associada ao Instituto Brasileiro de Política e Direito do Consumidor – 
BRASILCON.

• Pesquisadora no grupo de pesquisa CNPq Mercosul, Direito do Consumidor 
e Globalização (UFRGS).

• Colaboradora no Projeto LGPD nas Américas (USP, UFRGS).
• Colaboradora no Projeto Privacy Lab (IDP).
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