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OVERVIEW
Juliana Araujo foca sua prática jurídica em direito societário multijurisdicional e compliance. Ela possui
experiência significativa no assessoramento de clientes em negociações societárias complexas, além de liderar
aquisições e transações contratuais nas mais variadas indústrias, incluindo energia, tecnologia, internet, seguros,
agribusiness e bancária. Juliana também tem experiência significativa no assessoramento de clientes em
matérias de anti-corrupção, AML, investigações internas e outros assuntos de compliance jurídica.
A prática jurídica transacional e societária de Juliana na América Latina foi reconhecida por várias publicações ao
longo dos anos, tendo ela sido apontada como uma advogada empresarianal de destaque na América Latina.

PROFESSIONAL BACKGROUND
Anteriormente ao K&L Gates, Juliana era sócia em um escritório de advocacia brasileiro, onde chegou a atuar
como co-líder da área de direito societário. Araujo tambem trabalhou como advogada estrangeira em escritórios
de advocacia de renome nos Estados Unidos e na Colombia. Juliana atuou anteriormente como head jurídico de
uma companhia Fortune 100.
Juliana também dedicou ao longo de sua carreira tempo significativo a assuntos pro bono, tendo representado
ONG's no Brasil e no estrangeiro em vários assuntos jurídicos.

ACHIEVEMENTS
Reconhecida como advogada de destaque em:



Best Lawyer;



Chambers and Partners;



PLC Mergers and Acquisitions Handbook;



PLC-Which Lawyer?



International Financial Law Review – IFLR 1000
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Parte do time jurídico que foi conferido com o reconhecimento “Deal of the Year” pela revista Latin Lawyer
em 2010

EDUCATION


LL.M., Pontificia Universidade Catolica, 2003 (Government Law)



LL.B., Faculdade de Direito da Universidade Federal da Bahia, 1996 (Government Law)



LL.M., Columbia Law School, 2004 (International law, Harlan Fiske Stone Scholar)

ADMISSIONS


Brasil (Inativo)



Nova Iorque

LANGUAGES


Inglês



Francês



Português



Espanhol

AREAS OF FOCUS


Fusões e Aquisições



Lei de Práticas de Corrupção no Exterior / Combate à Corrupção



Governança Corporativa



Privacidade, Proteção de Dados e Administração de Informações



Investigações Internas



Execução Governamental



Marítima



Energia e Serviços Públicos



Transações de Tecnologia e Proteção de Dados



Crime de Colarinho Branco/Defesa Criminal
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