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Nascida em 1978. Casada. Dois filhos. Nacionalidade espanhola. 
 

Experiência como árbitro 
 

Desde 2002, Deva é árbitro no Armesto & Asociados, um escritório especializado em 

arbitragens com perfil internacional, forte independência e extenso conhecimento do mundo 

empresarial. 
 

Deva foi nomeada como presidente do tribunal arbitral, árbitra de emergência, árbitra única e 

co-árbitra em mais de 50 arbitragens comerciais. Foi também designada como secretária do 

tribunal arbitral em mais de 30 arbitragens comerciais. No que respeita a arbitragens de 

investimento, Deva foi nomeada co-árbitra em dois casos, presidente em três outros e, ainda, foi 

presidente de um Comité de Anulação; teve também participação ativa como assistente do 

tribunal em mais de 15 arbitragens. A lista de todos os casos em que participou pode ser 

consultada em www.jfarmesto.com. 
 

Experiência académica 
 

Deva participa regularmente como oradora em diversas conferências, seminários e programas de 

pós-graduação especializados em arbitragem. 
 

Outras associações profissionais 
 

▪ International Bar Association (Sub-committees of Investment Arbitration and of Conflicts 

of Interests) 

▪ ICC Commission on Arbitration and ADR (Task Force on Emergency Arbitrator 

Proceedings) 

▪ Membro da Direcção do Clube Espanhol de Arbitragem (CEA) 

▪ Equal Representation in Arbitration (Steering Committee) 

▪ Câmaras de Comércio: Lisboa e Lima 

▪ Am-Cham Perú 

▪ Colegio de Abogados de Madrid 

▪ Colegio de Economistas de Madrid 
 

Formação académica 
 

Deva tem uma dupla licenciatura em Direito e Administração de Empresas pela Universidade 

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

Reconhecimentos públicos 
 

Deva foi a pessoa mais jovem a ser nomeada pela CCI como árbitra e como árbitra de 

emergência. Forma parte do ranking elaborado pela Chambers de Most in Demand Arbitrators 

em Espanha, Who’s Who Legal e Leaders League e está no Top 50 da Women List de 

InspiraLaw. 
 

Idiomas 
 

Espanhol (língua materna), alemão (bilíngue), inglês (bilíngue), português (fluente) e francês 

(nível intermédio). 
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