
BIO – ELEONORA COELHO 
 
Eleonora Coelho é a sócia fundadora de Eleonora Coelho Advogados. Ela é formada pela 
Faculdade de Direito da USP e mestre em Contencioso, Arbitragem e Modos Alternativos de 
Solução de Conflitos pela Universidade de Paris II – Panthéon-Assas.  
 
Ela possui 20 anos de experiência em arbitragem nacionais e internacionais, em outros 
métodos alternativos de resolução de disputas (ADR), em litígios judiciais e na definição de 
estratégias pré-litigiosas.   
  
Eleonora é atualmente a Presidente do Centro de Arbitragem e Mediação da Câmara de 
Comércio Brasil-Canadá (CAM-CCBC) e atuou com Secretária Geral do CAM-CCBC de 2015 a 
2019. Ela também foi Vice Presidente do Comitê Brasileiro de Arbitragem (CBAr) e integrou 
a Comissão de Juristas responsável pela reforma da Lei de Arbitragem que redundou na Lei 
13.129/2015.  
 
Eleonora integra o Corpo Permanente de Árbitros de diversas Câmaras de Mediação e 
Arbitragem no Brasil e no exterior.    
 
Atualmente é membra das seguintes instituições: Ordem dos Advogados do Brasil (OAB); 
Comitê Brasileiro de Arbitragem (CBAr); Latin America Regional Forum do International Bar 
Association (IBA); Comitê Latino-Americano da International Chamber of Commerce (ICC); 
International Advisory Committee do International Centre for Dispute Resolution (ICDR). 
 
Atua em arbitragens nacionais e internacionais complexas como advogada e árbitra, sob as 
regras de uma série de instituições, assim como em arbitragens ad hoc. As disputas versam 
sobre questões bancárias, de construção, societárias, cíveis, comerciais, entre outros. 
 
Tem diversas publicações e frequentemente ministra aulas e palestras sobre arbitragem e 
mediação.   
  
Eleonora é fluente em português, inglês e francês.  
 

 
Eleonora Coelho is the founding partner of Eleonora Coelho Advogados. She has a Master’s 
degree in litigation, arbitration and alternative methods of dispute resolution 
from Université Paris II - Panthéon Assas and has a Bachelor of Laws from the University of 
São Paulo Law School.   
 
She has 20 years of experience in national and international arbitrations, in other alternative 
dispute resolution (ADR) methods, in court litigation and in the definition of pre-litigation 
strategies.   
 
Eleonora is currently the President of the Centre for Arbitration and Mediation of the Brazil-
Canada Chamber of Commerce (CAM-CCBC). She acted as General Secretary of CAM-CCBC 
from 2015 to 2019. She is former vice president of the Brazilian Arbitration Committee 
(CBAr). She was also part of the Commission of Jurists designated by Federal Senate to 
update the Brazilian Arbitration Act.  
 
Eleonora is listed in the roster of arbitrators of various arbitral institutions in Brazil and 
abroad. 



 
She is enrolled as member of many institutions, such as: Brazilian Bar Association, São Paulo 
State Chapter; Brazilian Arbitration Committee (CBar); Latin American Regional 
Forum of the International Bar Association (IBA); Latin American 
Committee of the International Chamber of Commerce (ICC); Advisory 
Committee of the International Centre for Dispute Resolution (ICDR). 
 
She acts as arbitrator and counsel in several domestic and international arbitrations of great 
complexity, under the rules of various institutions, as well as in ad hoc cases. 
The disputes concern banking, construction, corporate, civil, commercial, and business-
related matters, among others.   
 
Eleonora has authored various publications and frequently gives classes and lectures related 
to Arbitration and Mediation.   
 
Eleonora is fluent in Portuguese, English and French. 
 


