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Experiência Profissional  

Manesco, Ramires, Perez, Azevedo Marques – Sociedade de Advogados – sócia 
desde o ano de 2000  

O escritório oferece assessoria jurídica em direito público regulatório e contencioso 
para o setor privado e para o poder público. As causas e os projetos são 
especialmente relacionados a infraestrutura, regulação, contratos complexos, inovação 
e empresarial.  

Ane Perez possui mais de 25 anos de experiência como advogada e sócia patrimonial 
no escritório Manesco, Ramires, Perez, Azevedo Marques Sociedade de Advogados, 
coordenando as áreas de Público I (Contencioso público, judicial e administrativo) e 
Arbitragem, mediação (ad hoc e/ou institucional), DRB e gestão contratual. Trabalha 
em demandas que envolvem contratos, ações de responsabilidade, licitações, 
questões contratuais em contratos altamente complexos e de vulto (pleitos de 
reequilíbrio econômico-financeiros, gestão de contratos públicos em parceria com os 
gestores dos clientes), além de interagir diretamente com a área empresarial do 
escritório em face da interface com a área de arbitragem, que coordena. Por fim, 
responde pelo Comitê Manesco Mulher e Diversidade do Escritório, onde desenvolve 
ações positivas inclusivas e de empoderamento tanto internas quanto externas e 
também pelo Comitê de Compliance do escritório.   

 

Vínculos Institucionais:  

• É Vice-Presidente da Comissão de Arbitragem da OAB-SP. 
• Conselheira Efetiva da Seccional da OAB-SP. 
• Membro da 5ª Câmara Recursal da OAB-SP. 
• Integrante da Comissão de Arbitragem e Mediação da ICC Brasil. 
• Integrante da Task Force de Infraestrutura da ICC Brasil 
• Integrante da Task Force de Mediação da ICC Brasil  
• Integrante do Grupo de Estudos de Arbitragem e Diversidade do CBar (Comitê 

Brasileiro de Arbitragem) 
• Membro do IBDIC. 
• Membro da ADBIB – Comitê de Aeroportos. 

 

Formação 

- 2018 em curso: Mestrado em Direito Constitucional pela Pontifícia Universidade 
Católica de São Paulo (PUC-SP). 

- Dez.2019 – Fev.2020: Pesquisadora na Facoltá di Giurisprudenza de Lecce. Tendo 
cursado no mesmo período curso de Extensão Universitária em Teoria General Del 
Diritto: Contingenza e Diritto pela Università del Salento – (UniSalento - Itália) 
 



- 2010: Especialização em Direito Administrativo pela Faculdade Getúlio Vargas (FGV-
SP). 

- 1990-1995: Graduação em Direito pela Pontifícia Universidade Católica de São Paulo 
(PUC-SP). 

 

Idiomas 

Inglês: Avançado; : Italiano: Fluente. 

 

Participação em Congressos e Eventos no Setor de Arbitragem e Infraestrutura 

• Palestrante em “O desequilíbrio econômico-financeiro dos contratos em 

decorrência do COVID-19 e os meios alternativos de solução de controvérsias - 

OAB Londrina - Comissão de Mediação e Arbitragem -  2020”  

• Palestrante no “V Congresso de Mediação e Arbitragem - Live: Covid-19 e 

contratos administrativos”, promovido pelo Núcleo de Estudos de Métodos 

Extrajudiciais de Resolução de Conflitos (NUMESC) da UFPB” em 05 de maio 

de 2020. 

• Palestrante em “V Congresso de Arbitragem, Mediação e Dispute Boards em 

Infraestrutura, promovido pelo Instituto de Engenharia - tema:  Projeto de 

Alteração da Lei de Licitações -2020”. 

• Palestrante no evento “Administração Pública Consensual e em Litígio Arbitral - 

O Direito Administrativo na Visão Delas. Hipossuficiência na Arbitragem: O 

Caso dos Municípios -  2020” – promovido pela AASP e IBDA.  

• Participou dos Congresso Internacionais de Arbitragem promovidos pelos Cbar 

-2016 -2019I 

• Palestrante no evento “Diálogos na CMA-IE – As vantagens da mediação e 

arbitragem nas desapropriações: aplicações da Lei 13.678”, promovido pelo 

Instituto de Engenharia em setembro de 2019 

• Participou do “IX Encontro Internacional de Arbitragem de Coimbra” realizado 

da Faculdade de Direito da Universidade de Coimbra em outubro de 2019 

• Palestrante na OAB/Seccional de Embu das Artes sobre Ética e Publicidade – 

2019 

• Participou do “III Congresso Internacional de Mediação Empresarial GEMEP”, 

promovido pelo CBAr – 2019 

• Palestrante no “VI Congresso CAM-CCBC de Arbitragem – Painel: A contribuição 

da arbitragem comercial na promoção de investimentos para estrangeiros”– 2019 



• Participou do ICC Miami Conference on International Arbitration, edições de 2015 a 

2019. 

• Participou do Congresso Internacional de Arbitragem – CBAr, edições de 2015 a 

2019 

 

Publicações não científicas  

Como ficam as apólices de seguros no setor de infraestrutura? 
http://manesco.com.br/ler-litteraexpress/726 

O aumento de casos de violência contra as mulheres durante a quarentena 
https://br.lexlatin.com/reportagens/o-aumento-de-casos-de-violencia-contra-mulheres-
durante-quarentena 
TJ/SP suspende multa de R$ 88 milhões aplicada pelo Metrô de São Paulo 
https://www.migalhas.com.br/quentes/325728/tj-sp-suspende-multa-de-r-88-milhoes-
aplicada-pelo-metro-de-sao-paulo 
A paralisação do setor aéreo pela pandemia da Covid-19 e ações efetivas.  
https://www.conjur.com.br/2020-mar-24/opiniao-paralisacao-setor-aereo-pandemia-
covid-19 
Arbitragem e o poder público 
https://valor.globo.com/legislacao/noticia/2019/11/12/arbitragem-e-o-poder-
publico.ghtml 
O ISS deve incidir sobre honorários arbitrais? 
https://politica.estadao.com.br/blogs/fausto-macedo/o-iss-deve-incidir-sobre-
honorarios-arbitrais 
Não é prazo exíguo de arbitragem que criará atratividade ao investidor estrangeiro  
https://br.lexlatin.com/portal/entrevistas/nao-e-prazo-exiguo-de-arbitragem-que-criara-
atratividade-ao-investidor-estrangeiro  

A ascensão das mulheres no mundo legal: algo natural, positivo e tardio  
https://br.lexlatin.com/portal/entrevistas/ascensao-das-mulheres-no-mundo-legal-algo-
natural-positivo-e-tardio  
A pandemia da COVID-19 e suas consequências no âmbito das contratações públicas 
https://www.griclub.org/news/infrastructure/a-pandemia-da-covid-19-e-suas-
consequencias-no-ambito-das-contratacoes-publicas_1180.html 
 

Reconhecimento 

É referência na última edição 2020, do anuário The Legal 500, um dos mais 
prestigiados do mundo como key-contact nas áreas de public-law e Dispute 
Resolution. Também figurou o anuário da Análise Advocacia 500, 2019-2020 como 
referência nas áreas de arbitragem, concessões e destaque dentre os principais 
advogados do Estado de São Paulo. Eleita no ranking The Legal 500 – 2017 na área 
de Dispute Resolution.  

 


