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Maria Cristina Corrêa de Carvalho Junqueira 
 

 

Informações Pessoais 

 
 Nacionalidade: Brasileira 
 Profissão: Advogada - OAB/SP n. 113.041 
 Idade: 52 anos 
 Estado Civil: Divorciada 
 Celular: (11) 98612-2665 
 Endereço residencial: Rua Umburanas, 466, Alto de Pinheiros, São 

Paulo/SP, 05464-000 
 E-mail: junqueiramcris@gmail.com 

  mcjunqueira@vbso.com.br 
 
 
Formação Acadêmica 

 Pontifícia Universidade Católica - Faculdade de Direito, 1990 

 
 
Experiência Profissional 

 
 VBSO – Vaz, Buranello, Shingaki & Oioli Advogados  

São Paulo/Brasil – De setembro de 2019 até o momento 
Sócia responsável pelo setor contencioso cível/comercial, arbitragem  
e meios alternativos de resolução de conflitos 

  
 KLA – Koury Lopes Advogados 

São Paulo/Brasil – De março de 2003 até setembro 2019 
Sócia responsável pelo setor contencioso cível/comercial, arbitragem 
e meios alternativos de resolução de conflitos 

 
 Mattos Filho, Veiga Filho, Marrey Jr. e Quiroga Advogados  

São Paulo/Brasil – 1996 a 2003 
Advogada Sênior responsável pela coordenação do setor 
contencioso cível/comercial do escritório de São Paulo e do Rio de 
Janeiro 

   
 DERSA S/A 

São Paulo/Brasil – 1995 a 1996 
Chefe do Departamento de Controle Administrativo e Patrimônio 
Imobiliário 

 
 Advocacia José Eduardo Loureiro S/C  

São Paulo/Brasil – 1987 a 1995  
Estagiária e advogada especializada em contencioso 
cível/comercial, família e sucessões 
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Principais Qualificações 

 
 Cível. Elaboração de pareceres, estudos, análises e respostas a 

consultas, visando à prevenção de procedimentos judiciais; análise e 
avaliação de riscos e responsabilidades contratuais e extracontratuais; 
orientação e auxílio na definição estratégica de estruturação de negócios 
e contratos; análise preventiva ou preparatória de ações judiciais, 
procedimentos administrativos, licitação, mediação e arbitragem. 

 
 Arbitragem e Mediação. Advogada em diversas arbitragens domésticas 

administradas pela CMA-CIESP, CCBC e CBMA. Advogada em ações 
judiciais relacionadas à validade e execução de cláusulas 
compromissórias e sentenças arbitrais, assim como em homologações 
de sentenças arbitrais estrangeiras. Elaboração de opiniões legais em 
direito civil e arbitragem, negociação de cláusulas compromissórias. 
Advogada em procedimentos de Mediação. 

 
 Contencioso Cível. Representação e acompanhamento processual em 

procedimentos judiciais perante todos os juízos e tribunais da justiça 
estadual, federal, STJ, STF, tribunais de pequenas causas, procons e 
ministério público; representação em procedimentos judiciais e legais em 
todas as áreas do direito (divergências societárias, indenizações por 
atos ilícitos, planos de saúde, relações de consumo, meio ambiente, 
propriedade intelectual, ações populares e de improbidade 
administrativa, inquéritos e ações civis públicas, execução e habilitação 
de crédito em falências e concordatas, posse e propriedade de imóveis, 
dentre outros). 

 
 Auditorias legais. Realizou diversas auditorias jurídicas especialmente 

na área de contencioso cível e administrativo, compreendendo, seu 
trabalho, na constatação e descrição da situação jurídica dos processos 
em que as empresas estavam envolvidas, apontando eventuais pontos 
críticos que poderiam existir, incluindo as seguintes operações: (i) 
FURNAS e ELETROSUL (para o Banco Nacional de Desenvolvimento 
Econômico e Social – BNDES, visando à desestatização das atividades 
de geração dessas empresas); (ii) ELETROPAULO METROPOLITANA 
(para a Light Serviços de Eletricidade S.A., no processo de privatização 
da ELETROPAULO METROPOLITANA); (iii) PETROBRAS (para o 
Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social – BNDES, no 
processo de alienação de ações ordinárias que excediam o controle 
acionário detido pela União Federal na PETROBRAS); (iv) 
VOTORANTIM CELULOSE E PAPEL S.A. (assessorando essa 
companhia, na sua oferta global de ações, em 2000); (v) COMPANHIA 
DE CIMENTO ATOL, CIA. PARAÍBA DE CIMENTO PORTLAND – 
CIMEPAR e COMPANHIA DE CIMENTO GOIÁS (na aquisição da 
totalidade das ações dessas companhias do Grupo Brennand pelo 
Grupo CIMPOR, em 1999, assessorando o comprador), (vi) 
COMPANHIA DE SANEAMENTO BÁSICO DO ESTADO DE SÃO 
PAULO – SABESP (na emissão de notes por essa companhia, em 1997, 
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assessorando o UBS Securities LLC, o agente de lançamento nessa 
operação). 
 

 Privatizações. Intensa participação no aconselhamento do Governo 
Federal e de compradores particulares no processo de privatização de 
empresas estatais entre os anos de 1996/2002. 

 
 Societário. Atuação focada em fusões, aquisições e dissoluções de 

sociedades. 
 
 CESA (Centro de Estudos das Sociedades de Advogados). Nos anos de 

2000, 2001 e 2002 foi integrante do Comitê do Poder Judiciário do 
CESA. 
 

 Tribunal de Ética e Disciplina da OAB/SP. Relatora da “Segunda Turma 
Disciplinar – Ted II” no Segundo semestre/ 2005, da Ordem dos 
Advogados de São Paulo. 

 
 
Prêmios e Reconhecimentos 

 
Indicada pelo Chambers and Partners (Latin America e Global) em Dispute 
Resolution desde 2009. Principais comentários:  

 2009: “Maria Cristina Junqueira is singled out for her in-depth 
understanding of disputes, with one satisfied client commenting: "She is 
particularly good at handling complicated cases".  

 

 2011: “Maria Cristina impresses clients with her "ability to stand shoulder 
to shoulder with clients in defending their interests". Confidential Report: 
“Maria Cristina is very service-oriented, aggressive and hard-working. I 
really like her.” (Client). “I look forward to working with her again, as I 
was left with a very good impression.” (Client). “All the lawyers are 
competent but I think Maria Cristina Junqueira stands out and speaks the 
same language as the client.” (Client)”. 

 

 2012: “Maria Cristina led the case and is praised as a "service-oriented, 
aggressive and hard-working attorney".  

 

 2013: “Maria Cristina is lauded by clients as "a combative litigator with 
great technical expertise". 

 

 2014: "She is very creative in developing solid arguments to support her 
cases". Clients are full of praise for civil and commercial litigation 
specialist Maria Cristina Junqueira”. “The work shows great attention to 
detail and the team is incredibly responsive and closely involved 
throughout our decision making process, always trying to understand and 
protect our interests.” “Maria Cristina Junqueira is lauded by clients as “a 
combative litigator with great technical expertise”. 
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 2015: “Head of department Maria Cristina Junqueira has broad expertise 
in consumer protection, family law and insurance litigation cases.  Maria 
Cristina Junqueira is an experienced litigator who earns plaudits for her 
creativity and dedication. "I have seen her work some miracles," say 
sources.  

 

 2016: “She frequently advises multinational companies with branches in 
Brazil”. 

 

 2017: “Junqueira earns particular market recognition for being “very 
technical” and “a good-quality operator”. She recently acted in 
arbitrations procedures involving multinational companies with branches 
in Brazil”. 

 

 2018: “Head of department Maria Cristina Junqueira is well known for her 
experience handling national and international commercial arbitration 
and litigation mandates related to the advertising, power and technology 
sectors. Clients say: "She pays great attention to detail and is very 
rigorous in the analysis of cases," adding: "She is both a swift and 
knowledgeable professional". 
 

Reconhecida, ainda, nas seguintes publicações:  
 

 Legal 500 

 Latin Lawyer 250 

 Best Lawyers 

 Leaders League 
 
 
Entrevistas e Publicações 

 

 Entrevista ao Jornal Valor Econômico, em 17/10/2001, intitulada 
“Empresa Sócia Responde por Dívida de Executada” 

 Entrevista ao Jornal Valor Econômico, em 30/11/2001, intitulada “Dívida 
da Empresa Exclui Bens de Sócios” 

 Entrevista ao Jornal Informativo da Associação Comercial e Industrial de 
Lençóis Paulistas, em 30/11/2001, intitulada “Dívida da Empresa Exclui 
Bens de Sócios” 

 Entrevista ao Jornal Valor Econômico, em 13/03/2002, intitulada “Multa 
Indevida pode Causar Indenização por Dano Moral” 

 Entrevista ao Jornal Valor Econômico, em 29/04/2002, intitulada “Justiça 
quer Padrão de Dano Moral” 

 Entrevista ao Jornal Valor Econômico, em 09/05/2002, intitulada “Código 
de Processo Civil Sofre Novas Alterações” 

 Entrevista ao Jornal Valor Econômico, em 01/07/2002, intitulada 
“Empresa deve Responder por Acidente Causado por Empregado” 

 Entrevista ao Jornal Valor Econômico, em 22/07/2002, intitulada “Cresce 
a Penhora de Faturamento” 
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 Entrevista ao Jornal Valor Econômico, em 14/08/2002, intitulada 
“Proposta une Execução ao Processo” 

 Entrevista ao Jornal Valor Econômico, em 16/08/2002, intitulada 
“Empresas têm Defesa Especial para o Estado” 

 Entrevista ao Jornal Valor Econômico, em 14/11/2002, intitulada 
“Responsabilidade Objetiva da Lei Altera as Relações entre Empresas” 

 Entrevista ao Jornal Valor Econômico, em 25/11/2002, intitulada 
“Omissão Causa Indenização por Danos Morais e Estéticos” 

 Entrevista ao Jornal Valor Econômico, em 22/04/2003, intitulada 
“Aumentam Ações Contra Executivos” 

 Entrevista ao Jornal SEGS - Portal Nacional de Seguros & Saúde, em 
23/04/2003, intitulada “Aumentam Ações Contra Executivos” 

 Entrevista ao Jornal Valor Econômico, em 23/05/2003, intitulada 
“Decisões da Justiça podem Aumentar Passivo de Rodovias” 

 Release do KLA New Partners, publicado no Latin Lawyer Brazil em 
Julho/2003 - Informativo do ingresso como sócia do escritório Koury 
Lopes Advogados 

 Entrevista ao Jornal Valor Econômico, em 30/07/2003, intitulada “Cresce 
Impedimento de Competição” 

 Entrevista à Revista Forbes Brasil, em 31/07/2003, intitulada “É Melhor 
Prevenir - Cresce a Procura por Seguros que Protegem Dirigentes 
Empresariais de Ações na Justiça” 

 Entrevista à Revista Exame, em 06/08/2003, intitulada “Blindagem no 
Paletó - Escritório às Moscas” 

 Entrevista ao Jornal Valor Econômico, em 29/09/2003, intitulada “Lei 
Facilita Acesso ao Patrimônio de Sócios” 

 Entrevista ao Jornal Valor Econômico, em 23/06/2004, intitulada 
“Responsabilidade Civil de Sócios pode ter Restrições” 

 Entrevista ao Jornal Valor Econômico, em 03/08/2005, intitulada “Justiça 
pode Multar mesmo sem Citação” 

 Entrevista ao Informativo da ASAB – Associação dos Advogados do 
Banco do Brasil, em 03/08/2005, intitulada “Justiça pode Multar mesmo 
sem Citação” 

 Entrevista ao Jornal O Estado de São Paulo, em 03/11/2006, intitulada 
“Vítimas do Caos Podem ir à Justiça” 

 Entrevista ao Jornal Folha de São Paulo, em 10/12/2006, intitulada 
“Testamento Agrega Gastos de Advogado, Impostos e Papéis” 

 Entrevista ao Informativo Contábil do Sindicato dos Contabilistas de 
Umuarama e Região, em 27/02/2007, intitulada “Lei Facilita Acesso ao 
Patrimônio de Sócios” 

 Entrevista ao Jornal Valor Econômico, em 04/03/2015, intitulada 
“Myspace não precisa pagar direitos autorais” 

 Entrevista ao site G1 (Globo), em 23/06/2015, intitulada “Justiça nega 
recurso do Ecad em ação para cobrar Myspace por streaming” 

 Entrevista ao Jornal Valor Econômico, em 17/04/2018, intitulada “TJ-SP 
libera compra de empresas que fornecem peças à Volkswagen” 
 
 

http://www.globalbrasil.com/imprensa/2004/junho/clipping23.html#socios#socios
http://www.globalbrasil.com/imprensa/2004/junho/clipping23.html#socios#socios
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Seminários e Eventos 

 

 Palestrante no Seminário “O Novo Código Civil - Contratos em Espécie 
no Código Civil”, em 2002, realizado no escritório Mattos Filho 
Advogados. 

 Participação do Seminário “Reforma da Legislação Societária Brasileira 
–  Novo Código Civil” em 27/05/2002, no CESA – Centro de Estudos das 
Sociedades de Advogados. 

 Presidente da mesa da Conferência “As Grandes Questões Processuais 
do Código de Defesa do Consumidor”, em 19/02/2003, na DPO - 
Academia de Desenvolvimento Profissional e Organizacional. 

 Palestrante no Seminário “Responsabilidade dos Administradores de 
Sociedades por Atos de Gestão”, em Março/2003, na Câmara Brasil 
Alemanha em São Paulo/SP. 

 Palestrante no Seminário “Responsabilidade dos Administradores de 
Sociedades por Atos de Gestão”, em 21/05/2003, no SIQUIRJ – 
Sindicato da Indústria de Produtos Químicos para fins Industriais do 
Estado do Rio de Janeiro, no Rio de Janeiro/RJ. 

 Palestrante no Seminário “Responsabilidade dos Administradores de 
Sociedades por Atos de Gestão”, em Maio/2003, na V & M do Brasil 
S.A., em Belo Horizonte/MG. 

 Palestrante no Seminário “A Nova Execução Civil (Lei nº 11.232/05)” em 
09/02/2006 no KLA – Koury Lopes Advogados. 

 Palestrante no Seminário “A Nova Sistemática da Execução de Pagar 
Quantia Certa (Lei nº 11.382/06)” em 15/02/2007 no KLA – Koury Lopes 
Advogados. 

 Organização, ao longo do ano de 2015, de 10 palestras no KLA – Koury 
Lopes Advogados com importantes convidados externos: Prof. Carmona 
- Novo CPC (fev), Prof. Yarshell - Novo CPC (mar), Prof. Vera Monteiro 
de Barros - Técnicas de Negociação (mar), Prof. Paulo Lucon - Novo 
CPC (abr), Prof. Ronaldo Vasconcelos - Recuperação Judicial (mai), 
Prof. Marco Sabino - Novo CPC (mai), Prof. Ricardo Aprigliano - Novo 
CPC (jun), Dra. Andrea Francez - Direito do Entretenimento (set), Prof. 
Antonio Carlos Marcato - Novo CPC (out), e Dra. Ana Marcato - 
Arbitragem (nov). 

 Palestrante, em 2015, em 3 eventos no KLA – Koury Lopes Advogados 
sobre o Novo CPC para: (i) estagiários; (ii) advogados I, II, III e IV; e (iii) 
associados, sócios e consultores.  

 Palestrante, em 2016, no Café da Manhã promovido para clientes do 
KLA- Koury Lopes Advogados sobre o Novo CPC.  

 Palestrante, em 2016, no Café da Manhã promovido para advogados e 
clientes do escritório Torres Falavigna Advogados sobre o Novo CPC.  

 Organização, em 2016, de palestra sobre o Novo CPC no Grupo Pão de 
Açúcar. 

 Participação no II Congresso de Arbitragem do Centro Brasileiro de 
Mediação e Arbitragem, CBMA, Rio de Janeiro, 2017. 

 Participação do I Congresso “Visão Crítica da Arbitragem”, Ancham, São 
Paulo, 2017. 
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 Participação nos Congressos Internacionais de Arbitragem do CBAr – 
Comitê Brasileiro de Arbitragem, nos anos de 2015, 2016, 2017 e 2018. 

 Participação do Comitê de Arbitragem do CESA (Centro de Estudos das 
Sociedades de Advogados), 2018.  

 Membro do Núcleo Temático de Meios Alternativos de Solução de 
Conflitos - Comitê Jurídico ITALCAM, 2018. 

 
IDIOMAS 

 
 Inglês  
 Francês Básico 
 Espanhol Básico 


