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Formação 

        UNIVERSITÉ DE PARIS X – NANTERRE 
        Mestrado em Direito privado geral. 
        2005 – 2006 
 
        PONTIFÍCIA UNIVERSIDADE CATÓLICA DO RIO DE JANEIRO 
        Bacharel em direito. 
        1997 – 2002  
 
        COLÉGIO SACRÉ-COEUR DE MARIE 
        Rio de Janeiro, Brasil. 
        1980 – 1996 

Experiência Profissional 

        BOISSÉSON ARBITRATION 
        Rio de Janeiro, Brasil                                                                                    
        Associada  

                  Desde Novembro 2018 
 

• Boutique de arbitragem internacional fundada pelo árbitro francês Matthieu de 
Boisséson que oferece serviços como árbitro e secretariado administrativo em 
tribunais arbitrais. 

• Atuação em arbitragens institucionais e ad hoc, no Brasil e exterior. 
• Elaboração de pareceres em arbitragens. 

 
        VALE S.A. 
        Rio de Janeiro, Brasil 
        Advogada Especialista 
        Gerente Geral de Contencioso Cível e Arbitragem 
        Especialista Técnico em Contencioso Cível e Arbitragem 

Abril 2011 – Maio 2018 
 

• Uma das maiores mineradoras do mundo, com posição de liderança nos segmentos 
de minério de ferro e níquel. 

• Ingresso como Advogada Especialista com promoção a Gerente Geral de Contencioso 
Cível e Arbitragem e Especialista Técnico em Contencioso Cível e Arbitragem. 

• Gestão e condução direta de contencioso e arbitragem multidisciplinares, em âmbito 
nacional e internacional, especialmente em questões sensíveis e estratégicas. 

• Atuação direta em pré-contencioso, mediações e negociações. 
• Coordenação técnica do grupo contencioso cível e arbitragem. 
• Gestão de controle e prevenção de demandas judiciais e arbitrais, análise críticas de 

êxito e provisões. 
• Visão global e sistêmica da empresa, alinhamento com estratégia de negócios. 
• Experiência em gerenciar escritórios externos, coordenando fluxos e procedimentos, 

trabalho em parceria nas teses, estratégias e condução dos casos. 
• Habilidade de comunicação e relacionamento nos mais variados setores, dentro e fora 

da empresa. 



 
        TRENCH ROSSI WATANABE ADVOGADOS, associado a Baker & McKenzie LLP 
        Rio de Janeiro, Brasil  
        Advogada 

        Março 2008 – Março 2011 
 

• Escritório associado à firma americana Baker & McKenzie LLP, presente em mais de 
quarenta países e nas mais diversas áreas. 

• Atuação como Advogada do grupo contencioso, com foco em arbitragem, e em 
diversos trabalhos ligados ao grupo de contratos, o que proporcionou experiência em 
assuntos desde a fase contratual, passando pela fase pré-litigiosa e incluindo o 
próprio contencioso ou arbitragem.  

• Contencioso decorrente de conflitos pós M&A, parcerias de negócios, contratos de 
engenharia, desenvolvimento de projetos entre outros. 

• Experiência em arbitragens nacionais e internacionais, muitas institucionais e outras 
ad hoc.  

• Contencioso especializado em questões sensíveis provocou desenvolvimento de 
senso crítico e raciocínio estratégico para solucionar os assuntos e melhor defender 
os interesses do cliente. 
 

 
        REED SMITH RAMBAUD CHAROT LLP 
        Paris, França 
       “Foreign Intern”  

        Setembro 2006 – Junho 2007 
 

• Escritório francês da firma americana ReedSmith LLP, na época um dos quinze 
maiores escritórios de advocacia do mundo com larga competência em matéria de 
consultoria, contencioso, direito empresarial e shipping. 

• Experiência como “Foreign Intern” integrante da equipe do contencioso, em dossiês 
de contencioso cível perante jurisdições nacionais e internacionais e em arbitragem.  

• Participação no processo de fusão e organização do próprio escritório que uniu um 
escritório tradicional francês a um réseau americano. Ocasião ideal para aprimorar 
aptidões lidando com o grande volume de trabalho, adaptações culturais e com o 
constante desenvolvimento das relações internacionais. 
 

 
        PRISCO PARAISO ADVOGADOS 
        Rio de Janeiro, Brasil 
        Advogada 

        Abril 2002 – Agosto 2006 
    

• Escritório de advocacia que atuava em diferentes áreas do direito, prestando 
consultoria jurídica especialmente na área de direito empresarial. Trabalhava 
conjuntamente com o escritório americano Baker Botts LLP em diversos casos. 

• Experiência como Advogada em reestruturação de empresas, na elaboração, análise 
e negociação de contratos relativos a grandes projetos infra-estruturais e industriais, 
bem como em contencioso e arbitragens relativas a tais contratos.  

• Atuação direta em diversas operações dentre as quais duas merecem destaque por 
sua complexidade e duração: construção de duas linhas de transmissão de energia no 
Brasil (participação direta na elaboração dos contratos, das tratativas comerciais e de 
questões ligadas à ANEEL – Agência Nacional de Energia Elétrica) e arbitragem 
internacional CCI decorrente de controvérsias oriundas de uma joint venture para a 
construção de uma fábrica no Brasil, com diversos desdobramentos contenciosos. 

 
 



        D’ANDREA VERA ADVOGADOS 
        Rio de Janeiro, Brasil 
        Estagiária 

Abril 2000 – Abril 2002 
 

• Escritório de advocacia especializado em direito aeronáutico, oferecendo consultoria 
e assistência jurídica voltadas às atividades das companhias aéreas internacionais, 
que eram a quase totalidade de seus clientes. 

• Estágio em contencioso cível, acompanhamento dos processos nos estados do Rio de 
Janeiro e de São Paulo, elaboração, revisão de peças processuais, participação em 
audiências, tudo relativo às operações das companhias aéreas internacionais em 
questões desde representação comercial até a responsabilidade civil do 
transportador aéreo. 
 

         
        DEFENSORIA PÚBLICA GERAL DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO 
        Rio de Janeiro, Brasil 
        Estagiária 

Setembro 1999 – Abril 2000 
 

• Estágio em contencioso cível, cujas atividade compreendiam a elaboração de peças 
processuais, atendimento ao público e o acompanhamento de processos patrocinados 
pela Defensoria Pública em curso nas 21ª e 43ª Varas Cíveis do Rio de Janeiro, relativos 
em sua maioria a ações de indenização, responsabilidade civil e possessórias. 

Idiomas  

Português, Inglês e Francês 

Cursos e Admissões 

• Professora do Curso de Arbitragem da OAB/RJ. 
• Co-coordenadora do Curso de Arbitragem da OAB/RJ, 2009 e 2010. 
• Professora da Pós-Graduação de Direito Empresarial da UCAM, 2009. 
• Admitida na Ordem dos Advogados de Paris, em abril de 2007. Admitida no exame de 

Controle de Conhecimentos da Escola de Formação Profissional dos Barreaux de la Cour 
d’appel de Paris. 

• Admitida na Ordem dos Advogados do Brasil (OAB), Seção Rio de Janeiro, em março de 
2003. 

Publicações 

• SPYRIDES, Katherine, Da importância da comunicação entre o poder judiciário e o juízo 
arbitral para a efetividade da arbitragem. In: Arbitragem nacional e internacional – Os novos 
debates e a visão dos jovens arbitralistas, Ana Luiza Pinto e Karin Skitnevsky, Rio de Janeiro, 
Elsevier, 2012. 

• Pesquisadora na 2a Fase da Pesquisa “Arbitragem e Poder Judiciário”: Medidas de Urgência 
e Coercitivas, Parceria Institucional Acadêmico-Científica entre Escola de Direito de São 
Paulo da Fundação Getúlio Vargas (DIREITOGV) e Comitê Brasileiro de Arbitragem (CBar), 
coordenada por Fabiano Robalinho e Octavio Fragata, disponível em  
<cbar.org.br/PDF/Medidas_de_Urgencia_e_Coercitivas.pdf>. 

• MUNIZ, Joaquim de Paiva, SPYRIDES, Katherine, e PRADO, Maria da Graça, Brazil, The Baker 
& McKenzie International Arbitration Yearbook 2010-2011, JurisNet, LLC. 

• MUNIZ, Joaquim de Paiva e SPYRIDES, Katherine, Brazil, The Baker & McKenzie International 
Arbitration Yearbook 2009, Wolters Kluwer. 



• MUNIZ, Joaquim de Paiva, SPYRIDES, Katherine, e PRADO, Ana Sylvia A., Developments in the 
Arbitration Law of Brazil, The Baker & McKenzie International Arbitration Yearbook 2008, 
Wolters Kluwer. 

• MUNIZ, Joaquim de Paiva e SPYRIDES, Katherine, Development of Brazilian Jurisprudence and 
Law in Favor of Arbitrability of Disputes Involving State Entities, Baker & McKenzie 
International Arbitration Newsletter Jan 2009. 

• MUNIZ, Joaquim de Paiva e SPYRIDES, Katherine, À espera do "Fenômeno", Cadernos de 
Seguro, Edição n.º 154. 

• SPYRIDES, Katherine, Homologação na França de sentenças arbitrais estrangeiras anuladas 
– Corte de Cassação Francesa. Revista Brasileira de Arbitragem. Porto Alegre: IOB, 2007, n. 
15.  

• SPYRIDES, Katherine, Recognition and enforcement of foreign arbitral awards in Brazil. 
Recent developments. Stockholm International Arbitration Review, SIAR n° 1/2006. 

• Tolley’s International Succession Laws, artigo sobre a legislação brasileira em matéria de 
sucessões (B.8), STEP – Society of Trust and Estate Practiotioners, Lexis Nexis, UK, setembro 
de 2004. 

 


