Juliane de Melo Cabral
Brasileira, Solteira, 34 anos, sem filhos
Avenida Visconde de Albuquerque, nº 259, Edf. Pedro Rodrigues, Apt. 701,
Bairro Madalena, CEP: 50.610-090, Recife/PE.
Tel.: (81) 9-9688-4850 tim e whatsapp
E-mail: juliane_meloc@hotmail.com
Veículo próprio. Cart. Hab: B.
Disponibilidade para viajar
Advogada - OAB/PE 32.971
Perita Judicial e Avaliadora de Imóveis – CNAI 16.750
OBJETIVO
Atuar como advogada na Área Cível e do Direito Imobiliário, em busca do desenvolvimento e
aprimoramento dos meus conhecimentos e crescimento de forma contínua dentro da empresa.
HABILIDADES E QUALIFICAÇÕES
• Grande habilidade em elaboração de documentos e contratos, negociações junto a
fornecedores e clientes e realização de audiências.
• Organização, Desenvolvimento e liderança de pessoas, boa ouvinte e disposição para
aprendizagem.
• Motivação por desafios, facilidade de relacionamento interpessoal e comunicação em
todos os níveis hierárquicos da empresa e em diferentes culturas.
• Forte orientação para resultados por meio de pensamento estruturado e ampla visão de
negócios.
FORMAÇÃO
 Graduação em Direito – FIR. Concluído em Jan/2010.
 Pós-Graduação em Direito Civil e Processual Civil – ESMAPE. Concluído em Jun/2014.
 Curso de Avaliação de Imóveis e Perícia Judicial – SINDIMÓVEIS/PE – Concluído em
Out/2015.
CURSOS COMPLEMENTARES
 Curso de Oratória – IAP. Concluído em Dez/2013.
 Curso de trâmites legais para a regularização de um imóvel – IMOB.REMAX.
Conc.Out/2014.
 Curso de Financiamento Bancário – Aspectos Legais e Jurisprudenciais – ESA.
Conc.Mar/2015.
 Informática – Básico e Avançado – ONLINE. Concluído em 2009.

IDIOMAS
 Inglês
Nível Intermediário – CCAA – Concluído em Dez/2009.

EXPERIÊNCIAS PROFISSIONAIS
 Advogada Autônoma
Jan/2018 até o momento
Atividades:
-Ajuizamento de ações nos Juizados Cíveis e das Relações de C onsumo
-Elaboração e Revisão de Contratos de Locação de Imóveis e realização de Perícias
Judiciais para Avaliação de Imóveis objeto de litígio em ações de execução
-Acompanhamento de processos e diligências em fóruns, cartórios, instituições b ancárias e
repartições públicas
-Assessoria e Consultoria em Direito do Consumidor e Direito Imobiliário

 Nelson Wilians & Advogados Associados – Banco do Brasil S/A
Mai/2016 a Jan/2018
Advogada
Atuação como Supervisora da Equipe de Publicações tendo como principais atividades:
- Leitura diária das Publicações do Maranhão e Piauí pelo sistema do escritório (CPJ) e lançamento
de prazos
- Leitura dos Portais/Sites do Maranhão e Piauí (Projudi/PJE/Físico) para lançamento do evento
correspondente no CPJ e lançamento de prazos processuais
- Cumprimento dos Eventos no CPJ de Publicações, Inclusão de Resultado (BIN/BXE) no Portal
Jurídico do Banco do Brasil, Cadastro de Pasta Incidente e Atualização de Informações e Pcond no
Portal Jurídico do Banco do Brasil
- Envio de Relatórios à Coordenação das atividades de rotina da Equipe de Publicações
- Ativação do Robô de Automação (para os eventos de publicação e audiências) para sincronização
das informações lançadas no sistema do escritório (CPJ) com o Portal Jurídico do Banco do Brasil
- Treinamento da equipe e reuniões periódicas para ajuste de atividades de rotina

 ZY & Melo Advogados Associados
Out/2012 a Abr/2014
Advogada atuante nas áreas Cível e Imobiliário.
Principais Atividades:
- Prospecção e captação de potenciais clientes
- Supervisão de equipe
- Assessoria e Consultoria Jurídica
- Acompanhamento de processos
- Avaliação de provas documentais e orais
- Apresentação de pareceres
- Elaboração de petições iniciais, pareceres e ofícios
- Análise de documentos e revisão de contratos de locação e compra e venda de imóveis
- Controladoria de prazos
 Procuradoria Geral do Estado de Pernambuco – PGE/PE
Jan/2010 a Jul/2012
Assessora Jurídica
Atuação na Secretaria do Contencioso Cível da PGE/PE, assessoria à Chefia e à Gestora do setor,
leitura das publicações do DOU, elaboração de ofícios para as repartições e autarquias.

 Fulan e Gonçalves Advogados Associados – Banco Bradesco S/A
Mar/2009 a Dez/2009
Estagiária em Direito
Atuação com Ações de Busca e Apreensão, Execuções Cíveis e Processos de Recuperação Judicial,
participando de pregões representando sempre o Banco Bradesco nas Comarcas do Interior do
Estado.

 Caixa Econômica Federal – Concurso para Estágio no Jurir/RE
Mar/2007 a Mar/2008
Estagiária em Direito
Atuação em vários setores dentre eles: Juizados Federais, SFH e JUSTIÇA FEDERAL, elaborando
petições iniciais e Contestações, triagem das ações a serem ajuizadas mantendo contato com os
gerentes das agências de todo o Estado de Pernambuco.

 Associação Pernambucana de Cabos e Soldados Policiais e Bombeiros Militares/PE
Jun/2006 a Fev/2009
Estagiária em Direito
Atuação nas Áreas: Militar, Administrativa, Cível (Direito de Família e Sucessões) e Direito do
Consumidor, com atendimento aos militares associados e triagem de queixas, confecção de petições e
pareceres jurídicos, atuando ainda como estagiária em audiências de conciliação em Juizados Cíveis
e Criminais, Sindicâncias e Conselhos de Disciplina referente aos processos administrativos.

