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ELIS WENDPAP 

DADOS PESSOAIS 

Contatos: (11) 97507 8293 / ewendpap@gmail.com 

Ordem dos Advogados do Brasil: OAB/PR n. 54.556 e OAB/SP n. 351.762 

Idiomas: Português, inglês (fluente), francês (avançado) e espanhol (intermediário)  

https://www.linkedin.com/in/eliswendpap 

 

RECONHECIMENTOS 

• LACCA (2019, 2020 e 2021): advogada de referência para contencioso comercial no Brasil;  

• Who’s Who Legal (2019, 2020 e 2021): Futura Líder da Arbitragem; e  

• Legal 500 (2020): Estrela em Ascensão de Resolução de Disputas e Arbitragem. 

 

FORMAÇÃO ACADÊMICA 

NYU - New York University School of Law, Nova York/NY/EUA 

LL.M. em Direito Internacional (International Legal Studies) (2012–2013)  

 

UniCuritiba (Centro Universitário Curitiba), Curitiba/PR 

Mestre em Direito Empresarial e Cidadania (2010–2013)  

 

ABDConst (Academia Brasileira de Direito Constitucional), Curitiba/PR 

Especialista em Direito Constitucional – Pós-Graduação (2010–2011)  

 

UniCuritiba (Centro Universitário Curitiba), Curitiba/PR 

Bacharel em Direito (2005–2009)  

 

Pontifícia Universidade Católica do Paraná (PUC/PR), Curitiba/PR 

Bacharelado em Ciências Biológicas (2005–2006, incompleto)  

 

EXPERIÊNCIA PROFISSIONAL  

Câmara de Comércio Argentino-Brasileira, câmara comercial, São Paulo/SP 
Secretária do Centro de Conciliação, Mediação e Arbitragem                       jan./2021 – atual 

• Gestão de procedimentos de conciliação, mediação ou arbitragem submetidos ao Centro. 

Elis Wendpap Sociedade Individual de Advocacia, escritório de advocacia, São Paulo/SP 
Advogada e Consultora                                  set./2020 – atual 

• Resolução de disputas e atuação consultiva (contratos empresariais e comerciais, aspectos regulatórios, 
governança corporativa).  

• Temas principais: arbitragem, contratos empresariais, contratos de grandes obras (em especial, EPC), suporte 
a empreendedorismo (startups), programas de integridade (compliance) e projetos de sustentabilidade e ASG 
(ambiental, social e governança). 



Página 2 de 2 
 

Lefosse Advogados, escritório de advocacia, São Paulo/SP               
Advogada Associada Sênior                       dez./2014 – jun./2020 

• Resolução de disputas e atuação consultiva (contratos empresariais e comerciais, aspectos regulatórios e relações 
de consumo). 

• Temas principais: infraestrutura; fusões e aquisições; geração e comercialização de energia; produtos de 
indústria pesada; indústria automobilística; prestação de serviços; avaliações de risco para fundos de 
investimento; diagnósticos, elaboração e implementação de programas de integridade (compliance). 

Veirano Advogados, escritório de advocacia, São Paulo/SP          
Advogada Associada Plena                                ago./2014 – dez./2014 

• Resolução de disputas e atuação consultiva (contratos empresariais e comerciais, aspectos regulatórios). 

• Temas principais: infraestrutura; transporte marítimo e serviços relacionados; indústria farmacêutica.  

Ministério das Relações Exteriores – Coordenação-Geral de Contenciosos (CGC), Brasília/DF 
Voluntária                                                fev./2014 – jul./2014 

• Resolução de disputas: atuação com equipe de diplomatas da CGC para defesa técnica (processual e de direito 
material) do Brasil em disputas na OMC. 

Wambier & Arruda Alvim Wambier, escritório de advocacia, Curitiba/PR 
Advogada Associada Júnior / Plena                            dez./2009 – mar./2011 e ago./2013 – fev./2014 

• Resolução de disputas. 

• Temas principais: direito bancário e relações de consumo. 

Lee, Taube & Gabardo, escritório de advocacia, Curitiba/PR  
Advogada Júnior                                  mar./2011 – ago./2012 

• Resolução de disputas. 

 

INFORMAÇÕES ADICIONAIS 

Cursos: 
• ESG – Aspectos Práticos, por EPC ABRASCA (2021). 

• Design de Contratos, por FutureLaw (2021). 

• Data Protection and Cybersecurity in International Arbitration, por International Chamber of Commerce 
Institute Training (2020). 

• Design de Soluções Sustentáveis, por Harambee e ONG Endeleza (human-centered design) (2020). 

• Compliance, por Insper (2017).  

• Intensivo de Economia, por FIPE (2016). 

Atividades adicionais:  
• Membra do Steering Committee do projeto Campaign for Greener Arbitrations (atual). 

• Membra do LACLIMA – Latin American Climate Lawyers Initiative for Mobilization Action (atual). 

• Mentora em programa de mentoria da Brazilian Very Young Arbitraiton Practitioners (desde jun./2020). 

• Membra fundadora e membra da Diretoria do INOVARB- AMCHAM (desde 2017).  

• Estágio de design gráfico e marketing digital na empresa Yottabytes Inc. (startup de tecnologia em NYC/EUA) 
na equipe desenvolvedora do aplicativo WhisperShout (plataforma de comunicação por compartilhamento de 
vídeos); análise de proteção de dados dos usuários (2012-2013). 


