
 

 

KRYSTLE M. BAPTISTA SERNA 
 

Krystle M. Baptista Serna é advogada com experiência nas áreas de direito processual e 

arbitragem. 

 

Experiência em Arbitragem 

 

Krystle M. Baptista integra a equipa de Juan Fernández-Armesto, sócio fundador do 

escritório Armesto & Asociados desde 2014, e participa em procedimentos arbitrais 

internacionais, ad-hoc e institucionais, comerciais e de investimento. 

 

As arbitragens em que participa são administradas pela CCI, pela VIAC, pela CIAC e 

pelo CIRDI. Em relação às arbitragens comerciais internacionais ad-hoc, a maioria 

encontra-se submetida ao Regulamento UNCITRAL. 

 

Associações profissionais 

 

 New York State Bar Association. 

 Colegio de Abogados de Madrid. 

 Club Español de Arbitraje (CEA): Coordenadora CEA-40. 

 

Experiência Profissional 

 

Entre 2009 e 2013 Krystle trabalhou como advogada na sociedade de advogados 

Cuatrecasas, Gonçalves Pereira, em Madrid e em Barcelona. Integrou o programa da 

Cuatrecasas para a promoção da advocacia internacional (PPAI), e nesse âmbito, 

trabalhou nos departamentos de direito comercial, fiscal, penal económico e 

contencioso. Em 2012 e 2013 pertenceu ao grupo de contencioso e arbitragem, onde 

participou como advogada em arbitragens comerciais e litígios comerciais e civis.  

 

Antes de terminar a sua licenciatura, Krystle realizou estágios na sociedade de 

advogados Uría Menéndez em Bruxelas (Bélgica), ACM Corporation em Changzhou 

(China) e na sociedade de advogados Macleod Dixon (atualmente, Norton Rose 

Fulbright) em Caracas (Venezuela). 

 

Experiência Académica 

 

Desde 2014 que Krystle concilia o seu trabalho no escritório Armesto & Asociados com 

a carreira docente, como professora associada na Escola de Direito do Instituto de 

Empresa (IE Law School), onde dá aulas de arbitragem internacional a alunos de 

máster. Krystle também colabora como professora no máster de acesso à advocacia da 

Universidade de Navarra.  

 

 

 



 

 

Formação 

 

Krystle realizou os seus estudos universitários na Universidad de Navarra, Pamplona, 

Espanha, licenciando-se em Direito (2009) com a melhor média da sua turma e obtendo 

o Prémio Aranzadi para o melhor currículo académico (3.º lugar). Também obteve os 

Diplomas de Direito Anglo-Americano, International Business Law e Direito Global.  

 

Krystle participou no Willem C. Vis International Commercial Arbitration Moot e no 

Philip C. Jessup International Law Moot Court Competition. Como estudante 

universitária de último ano realizou um intercambio na Chicago-Kent College of Law, 

Chicago (EUA), completando ali o primeiro semestre do quarto ano da licenciatura. 

 

Recebeu uma bolsa da Corte de Arbitraje de Madrid para realizar o Programa 

Avançado de Prática Arbitral do Instituto de Empresa (IE Law School) em 2010. 

 

Durante o ano académico de 2011-2012 realizou um LL.M. (Master of Laws), com 

especialização em International Legal Studies na New York University (NYU), em 

Nova Iorque (EUA). 

 

Krystle recebeu uma bolsa Half –Tuition Dean’s Award da NYU e uma bolsa da 

Fundación Caja Madrid para realizar os seus estudos na NYU. 

 

Krystle foi administradora nacional em Espanha do Phillip C. Jessup International Law 

Moot Court Competition em 2011 e 2013. 

 

Idiomas 

 

 Espanhol (língua materna). 

 Inglês (bilíngue). 

 Francês (nível intermédio). 

 Chinês mandarim (básico). 


