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Deva Villanúa é advogada especializada em arbitragem. 

 

Experiência em arbitragem 

 

Armesto & Asociados: Sócia 

 

Advogada desde 2002 em Armesto & Asociados, escritório especializado em arbitragens com 

perfil internacional, independente e com extenso conhecimento empresarial. 
 

Durante esse período, foi nomeada como presidente do tribunal arbitral, árbitra única, árbitra de 

emergência e co-árbitra em mais de 25 casos, sendo uma das pessoas mais jovens a ter sido 

nomeada pela CCI como árbitra e como árbitra de emergência. Atuou também como secretária 

do tribunal arbitral em mais de trinta arbitragens comerciais. Deva foi nomeada árbitra numa 

arbitragem de investimento e teve participação ativa em mais de dez arbitragens de investimento. 

Veja o anexo para uma lista dos casos em que participou. 

 

Club Espanhol de Arbitragem 

 

Co-fundadora da seção “Abaixo de 40” do Clube Espanhol de Arbitragem (CEA-40), Deva foi 

também presidente do Clube, o qual é responsável pelos jovens arbitralistas espanhóis, 

portugueses e latino-americanos associados ao Clube. 

 

Experiência acadêmica 

 

Professora do departamento de Direito Privado da Universidade Carlos III em Madrid. 
 

Palestrante e conferencista regular em diversos programas de pós-graduação especializados em 

arbitragem. Veja o anexo para uma descrição detalhada. 

 

Associações Profissionais 

 

 ICC Comission on Arbitration and ADR (Grupo de Trabalho sobre o Procedimento de 

Árbitro de Emergência); 

 International Bar Association (Sub-Comitê de Arbitragem de Investimento e de Conflitos 

de Interesses); 

 London Court of International Arbitration (Young International Arbitration Group); 

 Club Español de Arbitragem (CEA); 

 Colegio de Abogados de Madrid; 

 Instituto de Empresa de Madrid; 

 Câmara de Comércio de Lisboa. 

 

Formação 
 

Possui dupla graduação em Direito e Administração de Empresas pela Universidade Carlos III 

em Madrid. Obteve o Abitur na Escola Alemã de Madrid. 

 

Idiomas 

 

 Espanhol (língua materna); 

 Alemão (bilíngue); 



 Inglês (bilíngue); 

 Português (nível avançado); 

 Francês (nível intermédio). 


