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Juliana atua na área de prevenção e resolução de disputas desde 1998, como 
advogada em casos judiciais no Brasil e em procedimentos arbitrais, administrados 
por diversas instituições. É sócia do Wongtschowski Kleiman Advogados, escritório 
altamente especializado em prevenção e resolução de disputas estatais e arbitrais, e 
que possui alto grau de responsabilidade socioambiental, sendo o único escritório de 
advocacia brasileiro a receber a certificação pelo B-Lab e Sistema B.  

 

FORMAÇÃO: 

  

2019 Fundação Getúlio Vargas 

PEC Gestão de Pessoas 

 

2013 – 2015 Faculdades Metropolitanas Unidas 

Especialização em Direito Imobiliário 

 

2003 – 2004 Pontifícia Universidade Católica de São Paulo 

Especialização em Direito Processual Civil 

 

1998 - 2002 Faculdades Metropolitanas Unidas 

Graduação em Direito 

 

EXPERIÊNCIA PROFISSIONAL: 

 

Desde julho/2011  Wongtschowski Kleiman Advogados  

Sócia da área de arbitragens e outros métodos alternativos de 

resolução de disputas, bem como pela área de contencioso 

judicial e processos concursais como falência, recuperação 

judicial e extrajudicial de empresas. Responsável pela condução 

de diversos procedimentos arbitrais e judiciais dos mais 

variados assuntos.  

 

2010 - 2011 Bicalho Advogados 

Advogada na área do contencioso cível e arbitragem. 

 

2006 - 2010 Teixeira Martins Advogados.  

Advogada na área do contencioso cível e recuperação judicial.  

 

2000 - 2006 Machado, Meyer, Sendacz e Opice – Advogados.  

Advogada na área do contencioso cível e arbitragem. 

 

1998 - 2000 Rocha, Calderon e Sodero Advogados.  

Atuação em contencioso cível. 
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EXPERIÊNCIA PRÉVIA EM ARBITRAGENS:  

 

- Procedimento Arbitral administrado pela CIES/FIESP envolvendo discussão sobre 

descumprimento de Contrato de Parceria envolvendo a construção de grande 

complexo de loteamentos residenciais no interior do Estado de São Paulo.  

 

- Procedimento Arbitral, perante o CAM/CCBC, envolvendo instituição financeira 

pública e empresa pública, acerca de direitos e obrigações decorrentes de contrato 

de correspondente bancário.  

 

- Segundo Procedimento Arbitral, perante o CAM/CCBC, novamente envolvendo 

instituição financeira pública e empresa pública, acerca de direitos e obrigações 

decorrentes de contrato de correspondente bancário.  

 

- Procedimento Arbitral, administrado pela CAM-B3, envolvendo discussão acerca de 

responsabilidade de administradores de companhia de capital aberto. 

 

- Procedimento Arbitral, administrado pela CAMCA/OABSP, envolvendo discussão 

acerca de dissolução de sociedade de advogados, apuração de haveres e divisão de 

casos. 

 

- Procedimento Arbitral, perante a CAMCA/OABSP, acerca de prestação de contas 

entre administradores e sócios de sociedade de advogados.  

 

- Procedimento Arbitral, administrado pelo CAM/CCBC, relativo às discussões 

travadas no âmbito de contrato de construção de empreendimento imobiliário.  

 

 

EXPERIÊNCIA PRÉVIA EM CONTENCIOSO JUDICIAL ESTRATÉGICO  

 

- Demandas judiciais envolvendo discussões sobre rescisão de contratos de 

representantes comerciais de diferentes segmentos.  

 

- Ações judiciais envolvendo discussões sobre descumprimentos de contrato em 

segmentos de construção, imobiliário, educação, seguros, varejo, fornecimento de 

produtos e serviços e energias renováveis.  

 

- Ações judiciais envolvendo recuperação de créditos, por parte de instituições 

financeiras. 

 

- Atuação, por credores importantes, em recuperações judiciais, extrajudiciais, 

mediações prévias e falências. 

 



 
 

- Demandas judiciais envolvendo questões societárias relativas a contratos de 

aquisição de participações societárias, investimentos, desinvestimentos, entre 

outros.  

- Ações judiciais de exclusão de sócio, dissolução de sociedades e apuração de 

haveres.  

 

- Demandas judiciais envolvendo questões imobiliárias variadas, em especial 

contratos de construção, contratos de parcerias, loteamentos e incorporações. 

 

- Ações judiciais possessórias, reivindicatórias, usucapiões e demarcatórias. 

 

- Procedimentos de extrajudiciais de excussão de garantias. 

 

- Elaboração de design de campanhas de recall. 

 

- Processos administrativos envolvendo direito aeronáutico e infraestrutura 

aeroportuária. 

 

- Ações de improbidade administrativa. 

 

- Ações envolvendo danos emergentes e lucros cessantes decorrentes do mercado de 

ações. 

 

- Ações envolvendo atuação de corretoras em bolsas de valores. 

 

OUTRAS ATIVIDADES: 

 

 Membro da Comissão de Legislação do Comitê Brasileiro de Arbitragem – 

CBAr. 

 Membro da Comissão de Direito Recuperacional do Instituto dos Advogados 

de São Paulo – IASP. 

 Sócia responsável pela área social do escritório, incluindo advocacia pro bono.  

 

 

PALESTRAS:  

 

 Feira Jurídica da Fundação Estudar. Painel: Boas práticas de RH (2019) 

 XIII Congresso do TMA Brasil. Painel: “Aspectos Práticos da Mediação na 

Reforma da lei 11.101 de 2005”. (2021). 

 Congresso de Direito Recuperacional – IASP. Palestra: “Plano do credor” 

(2021). 

 Episódio 10 do Podcast TMA Woman, Elas em foco. Tema: A Mediação e o seu 

papel na RJ (2021). 

 One Day Seminar em Belo Horizonte – TMA Brasil. Painel: “Mediação e 

Arbitragem” (2022). 

 Evento SICREDI – Parceiros de Valor. Painel: Colaboradores (2022) 



 
 

 

PUBLICAÇÕES: 

 

 Participou, com o artigo “A submissão de créditos em face da recuperação judicial 

dos produtores rurais à luz da Lei nº 11.101/05 e das alterações introduzidas 

pela Lei n º 14.112/20”, da obra coletiva “Reforma da Lei de Recuperação e 

Falência (Lei nº 14.112/20)”, publicada pelo Instituto dos Advogados de São 

Paulo – IASP. 

 

 Coautora do capítulo sobre reestruturação e insolvência no Brasil do Guia Global 

da Thomson Reuters. 

https://uk.practicallaw.thomsonreuters.com/Document/I2030ee2e1cb611e38578

f7ccc38dcbee/View/FullText.html?transitionType=CategoryPageItem&contextData

=(sc.Default)&navId=4FD3F0BD82C8C8EE67853A413F9E4C2E&comp=pluk 

 

 

RECONHECIMENTOS:  

 

 Leaders Legue (2019 – 2021 - 2022) 

 Legal 500 (2020 a 2023) 

 Benchmark Litigation (2020 e 2021) 

 Best Lawyers (2020 a 2022) 

 

 

LÍNGUAS ESTRANGEIRAS: 

 

 Inglês  

 Espanhol  
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