
 

 

ANA GERDAU DE BORJA MERCEREAU, FCIArb 
agerdaudeborja@derainsgharavi.com 

Nacionalidades: brasileira e alemã 
Membro da Ordem dos Advogados de Portugal e do Brasil 

Registrada como advogada portuguesa junto ao Barreau de Paris (Lista da Diretiva) 
 

Advogada com PhD em Cambridge especializada em arbitragem doméstica e internacional 
 
I. EDUCAÇÃO E EXPERIÊNCIA UNIVERSITÁRIA 
 

Université Paris XIII, Paris 

Professora convidada 

Lecionou direito internacional privado (curso Master 1, Prof. Bernard Haftel) 

Participou de conferências internacionais (7 palestras em 5 países em 2017) 

 

2017 

University of Bedfordshire 

Professora convidada 

Lecionou arbitragem de investimento (curso Masters qualification, Dra. Crina Baltag) - Módulos 
sobre Execução de Sentenças de Arbitragem de Investimento e Imunidade de Execução 

 

2017 

University of Cambridge (Reino Unido) 

PhD sob orientação do atual Juiz da Corte Internacional de Justiça James Crawford: “Regional 
Economic Community Rules and Investment Treaty Arbitration: The EU Experience and its 
Relevance for the Andean Community” 

LLM (Direito internacional) 

 

2005 - 2010 

University of Texas at Austin (Estados Unidos) 

Visiting Law Student 

 

2004 

Universidade Federal do Rio Grande do Sul, Porto Alegre (Brasil) 

LLB, com láurea 

2000 - 2005 

 

II. EXPERIÊNCIA PROFISSIONAL 
 

Derains & Gharavi, Paris 

Advogada associada, Arbitragem internacional 

 Integra a Equipe do Sr. Yves Derains, com atuação como advogada e secretária de 
tribunais arbitrais em arbitragens comerciais e de investimento 

 Membro das seguintes associações profissionais: ICC Brasil; Comitê Brasileiro de 
Arbitragem (CBAr); Comité français de l’arbitrage (CFA), International Arbitration 
Institute (IAI); Dispute Resolution Board Foundation; Arbitral Women (AW); Delos, 
Long View Steering Committee. 

 

desde 2018 

ICC Commission on Arbitration and ADR 

Membro da Comissão Global de Arbitragem e ADR da CCI, mediante indicação do Comitê 
Brasileiro da CCI 

 

desde 2018 

Cleary Gottlieb Steen & Hamilton, Paris 

Advogada associada, Arbitragem internacional 

 Representou um Estado em uma arbitragem de investimento sob as regras ICSID 

 Aconselhou diversas empresas sobre estruturação e restruturação de investimento 
estrangeiro com o objetivo de obter proteção fundada em tratados de investimento 

2015 - 2017 



 

 

 

Wald, boutique de disputas arbitrais e judiciais 1st-tier (Legal500), São Paulo 

Advogada associada, Arbitragem doméstica e internacional 

 Representou diversas partes em 16 arbitragens comerciais sob as regras CCI, 
AAA/ICDR, e regras brasileiras CCMA CIESP/FIESP, CAM-CCBC, CAMARB e CAM-
BM&FBOVESPA.  Essas arbitragens envolveram grandes projetos de infraestrutura 
no Brasil (em energia renovável, petróleo e gas, transportes) e projetos de pesquisa 
e exploração mineral 

 Colaborou para a resolução amigável através de acordo de 6 dessas arbitragens.  
Dentre as partes envolvidas, estão um dos maiores processadores de carne do 
mundo, um dos maiores varejistas franceses, um grande investidor escandinavo na 
área da energia, grandes players brasileiros do setor de petróleo e gás, uma das 
maiores empresas mundiais de artigos de esporte, e uma das maiores 
concessionárias brasileiras de ferrovias 

 Atuou como secretária de tribunal arbitral sob as regras da AMCHAM/São Paulo 

 

2010 - 2015 

Task Force da CCI relativa à revisão das regras CCI sobre ADR, Expert e Dispute Board 

Membro 

 Propôs alterações consideradas nas novas regras CCI sobre ADR, Expert e Dispute 
Board 

 

2012 - 2014 

BKBG, escritório fundado por Eduardo D. Gonçalves (sócio de Mattos Filho), São Paulo 

Advogada associada, Arbitragem doméstica e internacional 

 Representou diversas partes em 4 arbitragens comerciais sob regras brasileiras nos 
setores de construção, energia e imobiliário 

 Atuou como secretária de tribunais arbitrais em arbitragens sob as regras da CCI, 
CCMA CIESP/FIESP e CMA do Instituto de Engenharia 

 Ajudou na elaboração das regras de dispute board de uma das principais 
instituições brasileiras na área de resolução de disputas 

 

2009 - 2010 

ICC International Court of Arbitration Secretariat, Equipe latino-americana, Paris 

Estagiária 

 Ajudou na preparação de relatórios sobre sentenças arbitrais CCI submetidas à 
Corte envolvendo partes latino-americanas 

2007 

 
III. EXPERIÊNCIA ARBITRAL 
 

Fellow do Chartered Institute of Arbitrators (CIArb) 

 

desde 2018 

Atuou como advogada e secretária de tribunais arbitrais sob as regras ICSID, ICC, LCIA-MIAC, e 
ICDR/AAA, como também sob as regras das mais importantes instituições arbitrais brasileiras 
(CAM-CCBC, CCMA CIESP/FIESP, CAMARB, Câmara FGV, CAM-BM&FBOVESPA e CMA do 
Instituto de Engenharia de São Paulo).  Atuou em casos envolvendo grandes projetos de 
infraestrutura (em matéria de construção, energia renovável, óleo e gás e transportes), M&A, e 
projetos de pesquisa e exploração minerária 

 

desde 2009 

Listada no database de árbitros da LCIA, na lista de árbitros do Centro de Arbitragem Comercial 
de Lisboa, na lista de árbitros da CAMARB, na lista de painelistas do Mediation and Conciliation 
Network (MCN), e no painel de árbitros internacionais do Kigali International Arbitration Centre 
(KIAC) 

 

 



 

 

IV. CERTIFICAÇÕES E RANKINGS PROFESSIONAIS 
 

Women in Law Award, América Latina 

Concedido pela publicação Lawyer Monthly, para apenas 14 advogadas brasileiras 

 

2014 

Legal 500 

Band 1 Dispute Resolution: Arbitration (Wald) 

“[…] Ana Gerdau de Borja [is] highly recommended for arbitration” 

 

2013 

V. PUBLICAÇÕES SELECIONADAS E CONFERÊNCIAS 
 

Autora de mais de 40 publicações na área de arbitragem, em português, inglês, francês e espanhol, dentre as quais: 

 

 “La ley applicable al convenio arbitral” in El Convenio Arbitral (ed J L Collantes) Lima, Biblioteca de 
Arbitraje/Instituto Peruano de Arbitraje (2019) (com M B Burghetto) 

 “Arbitragem e Contrato” in Curso de Arbitragem (eds D Levy, G Setoguti) São Paulo, RT/Thomson Reuters (2018) 

 “Prise en compte des droits de l’homme et de l’environnement dans les traités bilatéraux d’investissement” in La 
protection des investissements étrangers : vers une réaffirmation de l’État ? Paris, A. Pedone (2018) 

 “Instalment Contracts and Fundamental Breach in the CISG: A Brazilian Perspective”, in CISG and Latin America. The 
Hague, Eleven Publishing (2016) 

 Investment Protection in Brazil. The Hague, Kluwer (2014) (com D Levy, A Pucci) 

 “Brazil as ‘La Belle of the Ball’: The Brazilian Courts’ Pro-Arbitration Stance (2011-2012)” 2013(2) The Paris Journal 
of International Arbitration 381 3 (com A Wald) 

 

É regularmente convidada para palestrar sobre os mais diversos temas relacionados à arbitragem e à resolução de 
disputas. 

 
VI. IDIOMAS PROFISSIONAIS 
 

 Português (língua materna); Inglês (fluente); Francês (fluente); Espanhol (fluente) 


