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Biografia
Ana Paula tem mais de 10 anos de experiência na resolução de disputas internacionais e em
arbitragem. Ela assessora e representa empresas, pessoas físicas e Estados soberanos em
arbitragens comerciais internacionais e de investimento, em direito internacional privado e público
e matérias de direito empresarial e comercial em geral. Ana Paula também atua como árbitra.
Sua experiência abrange a gestão de disputas complexas em uma ampla gama de setores, incluindo
construção e infraestrutura, mineração, telecomunicações, contratos internacionais de compra e
venda, prestação de serviços e distribuição.
Ana Paula esteve envolvida, como advogada, árbitra e/ou secretária de tribunais arbitrais, em
procedimentos arbitrais internacionais e domésticos realizados segundo as principais regras de
arbitragem, inclusive sob a égide da CCI (mais de 20 casos), ARBITAC, AMCHAM, CBMA,
DIAC, DIS, SCC, CIRDI, bem como em procedimentos ad hoc segundo as regras da UNCITRAL,
regidos por diversas leis substantivas e processuais, como por exemplo a lei brasileira, francesa,
suíça, inglesa, alemã e italiana, conduzidos em português, inglês e francês.
Ana Paula é membro do corpo editorial da Revista Brasileira de Arbitragem (Editora Kluwer)
desde 2009. Ela foi reconhecida pela publicação WWL Future Leaders: Arbitration em 2019 e
2020, que descreve Ana Paula como “uma árbitra em ascensão” mencionando seu “excelente
trabalho em disputas em uma variedade de setores – de construção a telecomunicações.”
Exemplos de arbitragens nas quais Ana Paula atuou incluem:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Representação de uma empresa emirati contra um estado africano em uma arbitragem
UNCITRAL a respeito de um contrato de concessão no setor da mineração envolvendo mais
de 150 milhões de dólares;
Representação de um Estado europeu em uma arbitragem UNCITRAL iniciada por um
investidor estrangeiro no setor do agronegócio;
Consultoria a investidores ingleses em relação a uma arbitragem contra um Estado africano a
respeito de um contrato de fornecimento de energia;
Representação de uma empresa europeia no setor de telecomunicações contra uma empresa
asiática em uma arbitragem CCI relacionada a um contrato de fornecimento e construção de
uma rede de telefones celulares;
Representação de uma empresa brasileira em uma arbitragem ad hoc contra uma empresa
latino-americana envolvendo um contrato de construção;
Representação de uma empresa do Oriente Médio contra uma empresa italiana em uma
arbitragem CCI relacionada ao fornecimento de uma fábrica de painéis de madeira (MDF);
Representação de um cidadão americano contra uma empresa europeia em uma arbitragem
CCI relacionada ao não pagamento de comissões a respeito de um contrato de agência;
Representação de um cidadão brasileiro em uma arbitragem ARBITAC contra uma empresa
brasileira envolvendo um contrato de franquia na indústria cosmética;
Representação de uma empresa americana em uma arbitragem CCI contra indivíduos
brasileiros em relação à venda de ações de uma empresa brasileira no setor de construção;
Árbitra única em uma arbitragem CCI entre uma empresa alemã e uma empresa asiática, a
respeito de um contrato de compra e venda internacional regido pelo direito francês;
Co-árbitra em uma arbitragem institucional entre uma empresa europeia e uma empresa latinoamericana relacionada a um contrato internacional de distribuição.

Experiência Profissional
Desde 2018

Entre 2009
e 2017

Advogada sênior do escritório de advocacia Omnia Strategy LLP (fundado por
Cherie Blair CBE, QC), Londres, Reino Unido.
Representação e assessoramento de empresas, pessoas físicas e Estados na
prevenção e resolução de disputas internacionais e procedimentos arbitrais
envolvendo matérias comerciais e empresariais em geral, direito internacional e
proteção de investimentos estrangeiros.
Advogada associada do escritório de advocacia Derains & Gharavi, Paris, França.
Representação de empresas e pessoas físicas em procedimentos arbitrais
internacionais envolvendo matérias comerciais e empresariais em geral e direito
internacional. Ana Paula também atuou como secretária de tribunais arbitrais em
dezenas de procedimentos presididos por Yves Derains durante quase 10 anos
(incluindo sob o regulamento da CCI, CBMA, AMCHAM, SCC, DIAC e
CIRDI), preparando minutas de termos de arbitragem, ordens processuais e
sentenças arbitrais (parciais e finais) sobre jurisdição e mérito.

2008

Trainee no escritório de advocacia Castaldi, Mourre & Partners, Paris, França,
sob a coordenação de Alexis Mourre.

2006-2007

Advogada associada do escritório de advocacia Castro & Lee, Curitiba, Brasil,
no departamento de arbitragem e consultoria empresarial.

Formação Acadêmica
▪

Pós-graduada em Direito do Contencioso Internacional (Diplôme Universitaire – Contentieux
International des Affaires) pela Universidade de Paris XII, Val de Marne (2009-2010).

▪

Mestre em Direito Internacional Privado e do Comércio Internacional (Master 2 Recherche –
Droit International Privé et du Commerce International) pela Universidade de Paris II, PanthéonAssas (2008-2009).

▪

Pós-graduada em Direito Internacional Privado e do Comércio Internacional (Diplôme Supérieur
d’Université) pela Universidade de Paris II, Panthéon-Assas (2007-2008).

▪

Bacharel em Direito pela Faculdade de Direito de Curitiba (2001-2006).

Idiomas
▪

Português (língua materna), inglês (fluente), francês (fluente) e espanhol (leitura).

Lista Ilustrativa de Intervenções e Publicações
▪

Prevenção e Resolução de Litígios Internacionais em Tempos de Covid-19, Webinar organizado
pelo Ministério da Indústria e Comércio de Angola, juntamente com os escritórios Omnia
Strategy LLP (Londres) e RSA/AV&A (Luanda) em 23 de setembro de 2020 (painelista).

▪

Panorama do Papel e Trabalho dos Secretários de Tribunais Arbitrais na Organização do
Procedimento, Instituto da CCI, Formação para Secretários de Tribunais Arbitrais, 20 de
novembro de 2017 (em Paris) e 10 de novembro de 2018 (em Miami) (painelista).

▪

Ética e os Atores da Arbitragem, XII Congresso do Comitê Brasileiro de Arbitragem: Arbitragem
e Ética, São Paulo, 19 de setembro 2013 (moderadora).

▪

Os princípios da lealdade, celeridade e confidencialidade codificados pelo novo decreto francês
de arbitragem, em co-autoria com Yves Derains, Revista Brasileira de Arbitragem, n°32 (Oct.Dec. 2011).

