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MAURICIO GOMM SANTOS
Mauricio Gomm Santos, FCIArb, tem mais 30 anos de experiê ncia como advogado em temas
de direito brasileiro e arbitragem nacional e internacional. Tem dupla nacionalidade
(brasileira e norte-americana). Gomm atua como advogado, á rbitro, mediador e consultor
em procedimentos arbitrais em diversas á reas, diferentes idiomas e sob os auspı́cios das
principais instituiçõ es arbitrais do mundo1, bem como casos ad-hoc e debaixo das Regras da
UNCITRAL2. Ademais, conta com experiê ncia como testemunha té cnica (parecerista) perante
Tribunais arbitrais internacionais e Cortes judiciais nacionais e estrangeiras. Como expert em
arbitragem, foi convidado pela Organizaçã o dos Estados Americanos ("OEA") a representar
o Brasil nos High Level Meetings com a participaçã o de ministros de Supremas Cortes de 5
paı́ses membros da OEA para discutir o papel do Judiciá rio em temas relacionados à
arbitragem comercial internacional. Responsá vel pela redaçã o do projeto de criaçã o junto à
Faculdade de Direito da Universidade de Miami do Instituto acadê mico voltado para o estudo
da arbitragem comercial internacional3. Advogado admitido nas Ordens dos Advogados do
Brasil e Nova Iorque; bem como perante a Ordem dos Advogados da Fló rida como Consultor
em Direito Estrangeiro (brasileiro). Só cio fundador do GST LLP, escritó rio americano com
reconhecida atuaçã o em maté rias de direito internacional.

Câmara de Comércio Internacional (“CCI”); International Centre for Dispute Resolution (“ICDR/AAA”); London
Court of International Arbitration (“LCIA”); Comissão Inter-Americana de Arbitragem Comercial (“CIAC”); The
International Institute for Conflict Prevention and Resolution (“CPR”); Federation of Oil, Seeds and Fats Association
(“FOSFA”); Financial Industry Regulatory Authority (“FINRA”); Centro de Mediação e Arbitragem da Câmara de
Comércio Brasil-Canadá (“CAM-CCBC”); Centro de Arbitragem e Mediação da Bolsa de Valores de São Paulo (“CAM
BM&BOVESPA”); Câmara de Mediação e Arbitragem do Centro de Industrias do Estado de São Paulo (“CIESP/FIESP”);
Câmara de Mediação e Arbitragem do Instituto de Engenharia de São Paulo (“CAM-IE”), Câmara de Mediação e
Arbitragem da Federação das Industrias do Paraná (“CAM-FIEP”); Conselho Arbitral de São Paulo (“CAESP”), Câmara
de Mediação e Arbitragem da Associação Comercial do Paraná (“ARBITAC”); Câmara FGV de Mediação e Arbitragem
(“FGV”) e Centro Brasileiro de Mediação e Arbitragem (“CBMA”); Câmara de Mediação e Arbitragem Empresarial –
Brasil (“CAMARB”);
2
Comissão das Nações Unidas para o Direito Comercial Internaciona - https://uncitral.un.org/en/commission
3
International Arbitration Institute (“IAI) - https://www.law.miami.edu/academics/international-arbitrationinstitute
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E N D E R EÇO S
EUA: 1111, Brickell Ave., Suite 2715, Miami, Florida, 33131
Telefone: +1 (305) 856-7723
Celular: +1 (305) 542-0536
BRASIL: Rua Camõ es, 1921 - Hugo Lange, Curitiba - PR,
Cep: 80.040-180, Brasil
Telefone: +55 41 3028-7678
E-mail: mauricio.gomm@gstllp.com

FO R M AÇ ÃO AC A D Ê M I C A
— 2005/6: LL.M., International Comparative Law (Arbitration), University of Miami,
School of Law;
— 1992/3: LL.M., International Private Law (Arbitration), cum laude, University of
London, Queen Mary - University of London;
— 1987: Especializaçã o em Direito Privado pela Faculdade de Direito da Universidade
Federal do Paraná , Curitiba, Brasil; e
— 1984: Graduaçã o - Faculdade de Direito da Universidade Federal do Paraná .

L I C E N Ç A P RO F I S S I O NA L
— Ordem dos Advogados do Brasil, Seccional do Paraná (OAB/PR n. 12.323);
— Ordem dos Advogados de Nova Iorque (n. 508445);
— Ordem dos Advogados da Fló rida, na qualidade de Consultor Jurı́dico em Direito
Brasileiro (n. 280985).

Á R EAS D E AT UAÇ ÃO PO R S E TO R DA ECO N O M I A
—
—
—
—
—
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Agronegó cio
Construçã o/Consó rcio
Energias renová veis
Franquias
Infraestrutura (envolvendo entidades da administraçã o pú blica)

—
—
—
—
—
—
—

Joint-Ventures
Mineraçã o
Oj leo e Gá s
Representaçã o Comercial/Distribuiçã o Internacional
Seguro
Societá rio
Transporte e Logı́stica;

R ECO N H EC I M E N TO S
— Global Arbitration Review incluiu GST LLP na lista dos 100 maiores escritó rios de
advocacia do mundo na prá tica de arbitragem internacional, 2015, 2016, 2017,
2018, 2019;
— Identikicado entre os cinco melhores na Amé rica Latina e uma kigura proeminente
no Brasil em Arbitragem Internacional, escrito pela Global Arbitration Review,
2006.

I D I O M AS
Portuguê s, Inglê s, Espanhol e Francê s

I N I C I AT I VAS D O C E N T E S E M A R B I T R AG E M E M E D I AÇ ÃO
— Professor Adjunto de Arbitragem na Amé rica Latina, Faculdade de Direito da
Universidade de Miami, 2007-10;
— Professor-tutor pelo CIArb (Chartered Institute of Arbitrators) para Programa de
Fellowship para a formaçã o de Aj rbitros Internacionais, 2020;
— Especialista acadê mico convidado pela OEA - Organizaçã o dos Estados Americanos
para integrar as reuniõ es regionais com juı́zes da Suprema Corte de paı́ses da
Amé rica Latina e do Caribe para discutir o papel dos Tribunais na arbitragem
internacional: Miami, Montevidé u, Santiago e Santa Lú cia, 2013/2014;
— Redator principal do Projeto de criaçã o do Instituto Acadê mico para o Estudo da
Arbitragem Internacional, vinculado à Faculdade de Direito da Universidade de
Miami, 2006;
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— Professor-tutor para o programa de Treinamento Avançado de Aj rbitros
Internacionais, com perspectiva da common law e civil law, promovido pelo ICDR
/AAA, em Nova York, 2015;
— Instrutor no CIAC – Comissã o Inter-americana de Arbitragem Comercial - Programa
de Treinamento para Diretores de Centros de Mediaçã o e Arbitragem, promovido
pela AAA – American Arbitration Association, Miami, FL, 03 de junho de 2014;
— Professor-tutor do Treinamento Avançado em Arbitragem Internacional promovido
pela CCI – Câ mara de Comé rcio Internacional Brasil e outras Instituiçõ es, CAMCCBC, Sã o Paulo, 31 de maio de 2016;
— Professor Visitante da PUC / SP para o Curso de Pó s-graduaçã o em Arbitragem
Internacional, desde 2015;
— Professor do Curso de Especializaçã o em Processo Civil, Mediaçã o e Arbitragem da
PUC / PR desde 2018;
— Embaixador e mentor de estudantes internacionais inscritos no Programa de
Formaçã o em Direito Internacional, promovido pela Queen Mary Universidade em
Londres, 2020;
— Professor do Curso Online de Introduçã o à Arbitragem, Mó dulo: “Arbitragem
Internacional, Reconhecimento e Execuçã o da Sentença Arbitral Estrangeira”,
organizado conjuntamente pela Ordem dos Advogados do Brasil (OAB Federal) e
Comitê de Jovens Aj rbitros do CBMA – Centro Brasileiro de Mediaçã o e Arbitragem,
23 de julho de 2020 à s 19:00 BR;
— Instrutor do Curso de Introduçã o à Arbitragem. Mó dulo: Arbitrabilidade na
Administraçã o Pú blica, da Associaçã o dos Advogados de Sã o Paulo (AASP), SP,
agosto de 2017;
— Professor instrutor do workshop intitulado ‘Mediaçã o de disputas comerciais:
insights prá ticos, dinâ mica de processos’, organizado para a Ordem dos Advogados
do Brasil - Divisã o do Rio de Janeiro como um seminá rio de treinamento de 4 horas;
Rio de Janeiro, RJ, 17 de novembro de 2015;
— Participante de Mesa redonda sobre “Casos complexos em Arbitragem envolvendo
projetos de Largo Porte”, promovido pelo ICDR/AAA - International Centre for
Dispute Resolution of the American Arbitration Association, Miami, junho de 2016;
— Instrutor de Mediaçã o Internacional. Mó dulo: Aspectos Té cnicos e Culturais,
promovido pela Itkos Mediaçã o Inteligente, Sã o Paulo, 28 de março de 2016;
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— Professor do I Curso de Direito da Mediaçã o. Mó dulo: Instaurando o caso numa
mediaçã o, 25 de outubro de 2016, Sã o Paulo.

E X P E R I Ê N C I A R EC E N T E
PRESIDENTE DE TRIBUNAIS ARBITRAIS
— Aj rbitro externo nomeado para Comitê Especial, criado sob as regras do CAM-CCBC
para revisar e decidir sobre a impugnaçã o de á rbitro indicado para atuar em
processo de arbitragem, (Inglê s, 2019);
— Caso sobre disputa acerca de contrato de compra e venda de energia elé trica,
decorrente de licitaçã o federal envolvendo empresas brasileiras, decidido sob as
regras do CAM-FGV; (Portuguê s, 2019). Setores: Comercial, Energia, Administraçã o
Pú blica;
— Caso sobre disputa acerca de contrato de compra e venda envolvendo empresas de
nacionalidade brasileira e uruguaia, decidido sob as Regras da CAMARB;
(Portuguê s, 2018). Setores: Corporativo, Aj gua e Esgoto;
— Caso sobre disputa acerca de investimento internacional consubstanciado atravé s
de Contrato de Compra de Açõ es assinado entre investidores brasileiros e uma
subsidiá ria brasileira de uma Corporaçã o Norueguesa, decidido sob as Regras do
CAM-CCBC; (Portuguê s, 2018). Setores: Corporativo, Internacional;
— Disputa relacionada com projeto de desenvolvimento de condomı́nios residenciais
e comerciais envolvendo empresas brasileiras, decidida sob as regras da ARBITAC;
(Portuguê s, 2017). Setores: Vendas, construçã o, imó veis;
— Caso comercial relacionado com o Setores de logı́stico na modalidade ferroviá riocomercial envolvendo grupo brasileiro, decidido sob as regras do CAM-CCBC;
(Portuguê s, 2017). Setores: Transporte, Logı́stica;
— Disputa sob a aquisiçã o de um banco brasileiro envolvendo duas empresas
brasileiras, decidida sob as regras do CAM-CCBC; (Portuguê s, 2017). Setores:
Corporativo, Bancá rio;
— Disputa sobre execuçã o de um contrato de compra de açõ es envolvendo empresas
brasileiras, decidida sob os auspı́cios das Regras do CAM-CCBC; (Portuguê s, 2016).
Setores: Corporativo, Mineraçã o;
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— Disputa envolvendo a performance de contrato de compra e venda envolvendo
empresas brasileiras do agronegó cio ligadas ao Setores sucroenergé tico, decidida
sob as regras do CAM-CCBC; (Portuguê s, 2016). Setores: Corporativo, Comercial e
Agronegó cio;
— Caso de distribuiçã o internacional de produtos farmacê uticos entre empresas
indiana e porto-riquenha, decidido de acordo com as Regras da CCI (Inglê s, 2016).
Setores: Distribuiçã o Internacional, indú stria farmacê utica;
— Caso envolvendo a performance de um Contrato de EPC4 envolvendo empresas
brasileiras e kinlandesas atuantes nos setores de petró leo e gá s, sob as Regras da
CCI; (Inglê s, 2016). Setores: Construçã o, Energia (usina), infraestrutura;
— Caso envolvendo divergê ncia sobre questõ es societá rias entre acionistas de
empresas brasileiras no campo da construçã o civil, sob os auspı́cios da CAM CIESP
/ FIESP; (Portuguê s, 2016). Setores: Corporativo, Construçã o;
— Caso sobre contratos de venda e compra, bem como de empré stimo, kirmado entre
uma empresa brasileira e outra corporaçã o sediada em Cayman Islands decidido
sob as regras do CAM-CCBC; (Inglê s e Portuguê s, 2015). Setores: Vendas
internacionais, sistema kinanceiro, contratos bancá rios;
— Caso discutindo um contrato de compra e venda de açõ es societá rias envolvendo
um fundo de investimento brasileiro e empresas brasileiras atuantes no Setores de
petró leo e gá s, decidido de acordo com as regras da CCI; (Inglê s, 2014). Setores:
Corporativo, Petró leo e Gá s (Oil & Gas);
— Caso de distribuiçã o internacional de equipamentos mé dicos entre uma empresa de
Ohio e empresas brasileiras de acordo com as regras da CCI; (Bilı́ngue: Inglê s e
Portuguê s, 2014). Setores: Distribuiçã o Internacional, Seguro Saú de, importaçã o de
insumos mé dico-hospitalares;
— Divergê ncia sobre questõ es relacionadas ao Consó rcio de ‘EPC’, envolvendo uma
subsidiá ria brasileira de matriz sediada na Aj ustria e entidades brasileiras, decidida
sob as regras do CAM-CCBC; (Portuguê s, 2014). Setores: Infraestrutura, Energia;

‘EPC – Engineering Procurement and Construction ou ‘Engenharia, Aprovisionamento e Construção’, em tradução
livre para o Português.
4
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— Caso relacionado a um consó rcio de empresas formado para a construçã o de uma
usina hidrelé trica no Brasil, decidido de acordo com as regras do CAM-CCBC;
(Portuguê s, 2014). Setores: Infraestrutura, Energia (usina), Construçã o Civil;
— Caso sobre contrato de Compra e Venda para transferê ncia de tecnologia
envolvendo um agente brasileiro e uma entidade dos EUA, decidido sob as regras da
ARBITAC; (Inglê s, 2010). Setores: Comé rcio exterior, TI, Vendas internacionais,
transferê ncia de tecnologia;
— Presidê ncia de dois Tribunais Arbitrais ad hoc em dois casos ligados a assuntos
corporativos e outro a um contrato de distribuiçã o internacional; (Inglê s e
Portuguê s, 2015-2018). Setores: Distribuiçã o Internacional, Comé rcio exterior,
Societá rio.
C O - Aj R B I T R O E M T R I B U N A I S A R B I T R A I S
— Caso versando compra e venda e prestaçã o de serviços envolvendo sociedades
americanas de eletricidade e energia, segundo as Regras de Arbitragem Nã o
Administradas do CPR; (Inglê s, 2020). Setor: Energia;
— Caso versando sobre contrato de franquia relacionado a aluguel de carros
envolvendo empresas brasileiras, sob as regras do CAM-CCBC; (Portuguê s, 2020).
Setor: Franchising;
— Caso discutindo conklito gerado dentro de um Contrato de Compra e Venda com
Cessã o de Direitos, envolvendo um Fundo de Investimento e Indivı́duos Brasileiros,
referente a cré ditos contra o Estado, nos termos do Regulamento do CAM-CCBC;
(Portuguê s 2020). Setores: Comercial, Administrativo, Desapropriaçã o;
— Caso discutindo Contrato de compra e venda envolvendo empresa alemã de
tecnologia e uma mineradora brasileira, arbitrado sob as regras da CCI; (Inglê s,
2020). Setores: Venda Internacional, Transferê ncia de Tecnologia, Mineraçã o;
— Caso versando sobre discussã o acerca de Contrato Operacional de Consó rcio de
empresas, americanas e brasileiras, para atuaçã o nos setores de de gá s e
eletricidade, arbitrado sob as regras da CCI; (Inglê s, 2020). Setores: Venda
Internacional, Energia Renová vel;
— Caso sobre projeto de infraestrutura envolvendo uma Agê ncia Reguladora Federal
brasileira, uma entidade brasileira de energia elé trica e empresas do setor de
energia renová vel, arbitrado de acordo com o Regulamento da CBMA; (Portuguê s,
2020). Setores: Venda, Mineraçã o, Gá s, Administraçã o Pú blica;
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— Caso discutindo um Contrato de Concessã o & Construçã o envolvendo consó rcios de
entidades brasileiras, kinanceiras e da administraçã o pú blica, de acordo com o
Regulamento da ICC; (Portuguê s, 2019). Setores: Construçã o, Administraçã o
Pú blica;
— Caso discutindo um Contrato de compra e venda de negó cio, envolvendo acionistas
brasileiros e uma instituiçã o brasileira atuante no campo da educaçã o privada, de
acordo com as regras do CAM-CCBC; (Portuguê s, 2019). Setores: Corporativo
(M&A), Vendas, Educaçã o;
— Caso sobre a divergê ncia acerca da execuçã o de construçã o entre empresa
brasileira de construçã o civil e um consó rcio constituı́do por empresas brasileiras e
portuguesas, arbitrado sob as regras do CAM-CCBC; (Portuguê s, 2019). Setores:
Infraestrutura, Internacional, consó rcio, Construçã o;
— Caso de construçã o e operaçã o da uma cadeia de hoté is no Brasil envolvendo
empresas americanas e brasileiras, sob as regras da CCI; (Inglê s e Portuguê s, 2018).
Setores: Construçã o, Hotelaria, Internacional;
— Caso envolvendo um contrato de compra e venda relacionado à licença para a
construçã o de um porto marı́timo no Brasil, assinado entre entidades brasileiras e
arbitrado sob as regras da FGV; (Portuguê s, 2018). Setores: Venda, Infraestrutura,
Administraçã o Pú blica;
— Caso envolvendo um Contrato de Compra e Venda assinado entre uma empresa
estatal brasileira e um consó rcio constituı́do por empresas brasileiras para a
construçã o e a instalaçã o de subestaçã o de uma rekinaria de petró leo, arbitrado sob
as regras do CAM-CCBC; (Portuguê s, 2018). Setores: Vendas, Petró leo e Gá s,
Administraçã o Pú blica;
— Caso sobre o contrato de compra e venda entre uma subsidiá ria brasileira de uma
corporaçã o norte-americana e indivı́duos brasileiros, solucionado sob as regras do
CAM-CCBC; (Portuguê s, 2018). Setores: Venda, Comé rcio exterior, Agronegó cio,
Ambiental;
— Disputa acerca de um ‘Contrato EPC’4 envolvendo uma subsidiá ria brasileira de
empresa austrı́aca e uma empresa brasileira, dirimido sob as regras do CAM-CCBC;
(Portuguê s, 2018). Setor: Infraestrutura, Energia Renová vel;
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— Caso de uma aquisiçã o de campo petrolı́fero offshore envolvendo uma corporaçã o
suı́ço-italiana e uma sociedade brasileira, arbitrado de acordo com as Regras da
LCIA; (Inglê s, 2016). Setores: Comé rcio Internacional, Transporte, Marı́timo,
Petró leo e Gá s (Oil & Gas);
— Caso versando sobre distribuiçã o internacional envolvendo empresas americana e
brasileira, sob as regras do CPR5; (Inglê s; 2017). Setor: Distribuiçã o Internacional,
comé rcio exterior;
— Caso discutindo um contrato de compra e venda de campos petrolı́feros offshore
envolvendo empresas brasileira e holandesa, arbitrado acordo com as regras da
LCIA; (Inglê s, 2016). Setor: Vendas Internacionais, Petró leo e Gá s, Oj leo e Gá s;
— Caso discutindo questõ es de distribuiçã o internacional entre empresas brasileiras e
americanas, de acordo com as regras da UNCITRAL, administrada pelo ICDR/AAA
(Inglê s, 2016). Setor: Distribuiçã o Internacional, comé rcio internacional;
— Caso discutindo um contrato de compra de açõ es envolvendo empresas do setor de
saú de e entidade de auditoria, ambas sociedades sediadas nos EUA e atuantes nas
á reas mé dica e hospitalar, arbitrado de acordo com as regras da CPR; (Inglê s 2016).
Setor: Saú de, Seguros e Regulató rio;
— Disputa em torno de um contrato de construçã o de fá brica para a instalaçã o de uma
cervejaria, envolvendo empresas brasileiras, de acordo com as regras do CAMCCBC; (Portuguê s, 2015). Setor: Construçã o, Alimentos e Bebidas;
— Caso discutindo um contrato de compra e venda entre a subsidiá ria brasileira de
uma empresa sueca e uma empresa brasileira, de acordo com o Regulamento da
CAM BM&F BOVESPA; (Portuguê s, 2014). Setor: Corporativo;
— Caso sobre performance de um contrato de venda de petró leo kirmado entre uma
corporaçã o suı́ça e uma fornecedora brasileira, sob a é gide das Regras do
ICDR/AAA; (Inglê s, 2013). Setor: Vendas Internacionais, Oj leo e Gá s, Petró leo;

5

CPR – International Institute for Conflict Prevention & Resolution (https://www.cpradr.org/resourcecenter/rules/arbitration)
pg. 9 of 27

— Disputa sobre um acordo kirmado entre uma empresa brasileira e uma empresa
americana relacionado à distribuiçã o, vendas e representaçã o de produtos de ultrasom, arbitrado de acordo com as regras do ICDR / AAA; (Inglê s, 2012). Setor:
Distribuiçã o Internacional, Seguro Saú de, Agê ncia, Mé dico-hospitalar;
— Caso versando sobre questõ es relacionadas à execuçã o de um projeto para a
construçã o de um metrô subterrâ neo, envolvendo consó rcios empresariais
brasileiros e empresas francesas, de acordo com o Regulamento da CCI; (Portuguê s,
2012). Setor: Infraestrutura, Construçã o, Transporte pú blico, Licitaçã o;
— Caso envolvendo questõ es de distribuiçã o internacional entre uma empresa
brasileira e outra irlandesa, arbitrado sob as Regras do ICDR / AAA; (Inglê s, 2012).
Setor: Distribuiçã o Internacional, comé rcio exterior;
— Caso versando sobre um contrato de compra e venda kirmado entre uma empresa
de mineraçã o dos EUA e uma empresa de engenharia canadense, regido pelas
Regras do ICDR/AAA; (Inglê s, 2011). Setor: Vendas, Mineraçã o;
— Caso sobre contrato de agê ncia internacional envolvendo empresas italianas e
norte-americanas, de acordo com as regras da CCI; (Inglê s, 2011). Setor: Agê ncia
Internacional, Comé rcio exterior;
— Divergê ncia versando sobre contrato de segurança envolvendo o proprietá rio de
um aviã o dos EUA e um banco americano, de acordo com as regras do ICDR / AAA;
(Inglê s, 2010). Setor: Bancá rio, Sistema Financeiro;
— Caso sobre a performance de um contrato de distribuiçã o internacional kirmado
entre uma corporaçã o da Florida/EUA e uma empresa chinesa de Taiwan, arbitrado
sob as regras do ICDR / AAA; (Inglê s, 2010). Setor: Distribuiçã o Internacional;
— Disputa em torno de um acordo assinado entre uma empresa brasileira e uma
empresa americana relacionado à distribuiçã o, vendas e representaçã o de produtos
mé dicos, arbitrado sob as Regras do ICDR / AAA; (Inglê s, 2004). Setor: Distribuiçã o
Internacional, Saú de suplementar.
Aj R B I T R O Uj N I C O
— Caso versando questõ es de infraestrutura relacionadas à produçã o de energia
renová vel envolvendo empresas brasileiras e subsidiá rias brasileiras de empresas
americana e francesa, arbitrado sob as regras do CAM-CCBC; (Portuguê s, 2019).
Setor: Comé rcio Internacional, Energia Renová vel;
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— Disputa em torno de uma operaçã o de compra de açõ es envolvendo um Fundo
Americano de Investimento (Private Equity) localizado nas Ilhas Cayman e
investidores chinesas, arbitrado segundo as regras do ICDR / AAA; (Inglê s, 2018).
Setor: Internacional, Corporativo, Transporte, Tecnologia;
— Caso sobre divergê ncias relacionadas à construçã o de uma usina hidrelé trica
envolvendo a subsidiá ria brasileira de uma companhia austrı́aca e outras empresas
brasileiras, arbitrado sob a é gide das Regras do CAM-CCBC; (Portuguê s, 2016).
Setor: Infraestrutura, Usina hidrelé trica, Energia, Construçã o, Ambiental;
— Disputa sobre questõ es relacionadas à distribuiçã o internacional de equipamentos
de telecomunicaçõ es envolvendo empresas americanas e brasileiras, arbitrado sob
as Regras do CAM-CCBC; (Inglê s, 2013). Setor: Distribuiçã o Internacional,
Telecom;Caso versando sobre um contrato de franquia envolvendo empresas
brasileiras, de acordo com o Regulamento da CAESP; (Portuguê s, 2013). Setor:
Franchising, Franquia;
— 5 (cinco) casos envolvendo de empresas marı́timas operadoras de linhas de
cruzeiro, de acordo com as regras do ICDR / AAA; (Inglê s, 2015 a 2018). Setor:
Cruzeiro marı́timos, Lazer, hotelaria, Transporte, Marı́timo.
Aj R B I T R O D E E M E R G Et N C I A
— Atuaçã o preliminar em disputa sobre um contrato de distribuiçã o internacional
envolvendo empresas dos EUA e do Canadá do setor de produtos para a saú de, de
nomeado de acordo com as Regras do ICDR / AAA; (Inglê s 2014). Distribuiçã o
Internacional, Saú de, Seguro Saú de;
— Atuaçã o emergencial em disputa em torno de um contrato de distribuiçã o
internacional incluindo uma questã o de aquisiçã o de ativos, envolvendo entidades
dos EUA e da Alemanha, de acordo com as Regras do ICDR/AAA; (Inglê s, 2012).
Setor: Distribuiçã o Internacional, Comé rcio exterior;
— Atuaçã o emergencial em divergê ncia acerca de um contrato de distribuiçã o
internacional de instrumentos musicais envolvendo empresas americanas e
chinesas, nomeado de acordo com as Regras do ICDR/AAA; (Inglê s, 2009). Setor:
Distribuiçã o Internacional, Produçã o musical.
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E X P E R I Et N C I A C O M O M E D I A D O R
— Caso de franquia ad-hoc envolvendo partes norte-americanas e brasileiras (Inglê s e
Portuguê s, 2018);
— Caso ad-hoc versando sobre conklito sobre distribuiçã o e agenciamento
internacionaias de tı́tulos negociá veis de valores mobiliá rios, envolvendo empresas
brasileiras e norte-americanas (Portuguê s, 2017);
— Caso internacional ad-hoc entre empresas brasileiras, norte-americanas e
holandesas sobre disputa acerca de maté rias corporativas (Inglê s e Portuguê s,
2015);
— Caso internacional ad-hoc envolvendo disputa oriunda de contratos comerciais
entre empresas americana e brasileira (Inglê s, 2013);
— Caso internacional ad-hoc sobre conklitos relacionado ao mercado de açõ es
mobiliá rias envolvendo empresas norte-americana e brasileira (Inglê s e Portuguê s,
2012).
E X P E R I Et N C I A C O M O E X P E R T
( T E S T E M U N H A T Ej C N I C A O U PA R E C E R I S TA )
— Casos envolvendo a aplicaçã o do direito brasileiro em curso perante Cortes
Judiciais Federais da Fló rida e de Nova Iorque;
— Casos envolvendo a aplicaçã o do direito brasileiro em arbitragens sediadas na
Fló rida e na Califó rnia;
— Caso envolvendo a aplicaçã o de direito brasileiro em curso perante a Corte Judicial
das Ilhas Cayman.
E X P E R I Et N C I A C O M O A D V O G A D O / C O N S U LT O R A R B I T R A L
— Advogado principal (Leading counsel) em casos versando sobre disputas
envolvendo contratos de franquias internacionais, submetidos à arbitragem
segundo as Regras do ICDR/AAA;
— Advogado principal (Leading counsel) em disputas societá rias e de valores
mobiliá rios, submetidos à arbitragem segundo o Regulamento da CAM BM&F
BOVESPA;
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— Assessoramento em duas arbitragens sobre disputas societá rias envolvendo
empresas brasileiras de moagem de farinha de trigo, em curso perante o CAM-CCBC
e o ARBITAC;
— Advogado principal (Leading counsel) em uma disputa corporativa envolvendo
empresas brasileira e norte-americanas em atuaçã o no setor de distribuiçã o e
fabricaçã o de produtos automotivos, submetida à arbitragem segundo as regras da
CCI;
— Advogado principal (Leading counsel) em uma disputa societá ria e de valores
mobiliá rios envolvendo uma grande construtora brasileira, submetida à arbitragem
segundo o Regulamento da CIESP / FIESP;
— Advogado de equipe prokissional formada para defender os interesses de um
investidor brasileiro em processo de vultoso valor relacionado ao mercado de
valores mobiliá rios, processado perante o poder judiciá rio do sul do estado de Nova
York (Southern District of New York);
— Advogado de uma empresa brasileira de engenharia de construçã o para um caso de
arbitragem corporativa submetido ao Regulamento da CIESP / FIESP;
— Advogado de equipe prokissional formada para defender os interesses de um exCFO (Diretor Financeiro) brasileiro envolvido em uma açã o coletiva de bilhõ es de
dó lares em curso perante o Poder Judiciá rio, bem como em processo de mediaçã o
em New York;
— Advogado de um cidadã o guatemalteca em uma açã o contra uma empresa
americana, submetido à s regras arbitrais do ICDR/AAA;
— Advogado principal (Leading counsel) em uma disputa relacionada a contrato de
distribuiçã o internacional envolvendo empresas norte-americana e brasileira, de
submetido à s Regras da CCI;
— Advogado principal (Leading counsel) em uma disputa relacionada à violaçã o de
um Contrato Internacional de Compra e Venda envolvendo empresas norteamericana e brasileira, submetido à s Regras do CPR;
— Advogado principal (Leading counsel) de um fabricante de equipamentos de
construçã o pesada norte-americano em disputa contra uma empresa de construçã o
brasileira, submetida à arbitragem de acordo com as regras da IACAC sob a
administraçã o do ICDR / AAA;
— Advogado de um exportador brasileiro de grã os em açã o movida contra uma
entidade alemã atravé s de uma arbitragem submetida à s regras da FOSFA;
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— Assessoramento de um investidor argentino em uma arbitragem relacionada à
garantias comerciais, submetida à s Regras do FINRA;
— Assessoramento de garantidor brasileiro em uma transaçã o no montante de US$
4,5 bilhõ es relacionada à compra de uma empresa nos Estados Unidos;
— Assessoria para uma cadeia de franquia brasileira dedicada ao ensino de lı́ngua
estrangeira em conklitos relacionados ao contrato de marca, propriedade intelectual
e concorrê ncia desleal;
— Advogado do primeiro porto marı́timo de propriedade privada do Brasil em
questõ es contratuais envolvendo empré stimos internacionais.

AT I V I DA D E S I N ST I T U C I O NA I S
— CIARb – Fellow pelo Chartered Institute of Arbitrators desde outubro de 2018;
— CCBC - Centro de Arbitragem e Mediaçã o da Câ mara de Comé rcio Brasil-Canadá :
Vice-Presidente, 2015-2019;
— ICDR / AAA - Presidente do Comitê Consultivo Brasileiro, desde 2009;
— NYSBA– Membro do Comitê de Resoluçõ es de Disputas desde 2019;
— AAA - Membro do Conselho desde 2019;
— AAA - Membro do Conselho de Administraçã o 2014-16;
— CCI - Câ mara de Comé rcio Internacional: Membro do Grupo Latino-Americano de
Arbitragem desde 2006;
— ICCA - Conselho Internacional de Arbitragem Comercial, Membro, 2014;
— IADC - International Association of Defense Counsel, entre 2016 e 2020;
— IERG - International Executive Resources Group, capı́tulo da Fló rida, desde 2018;
— CAM-FIEP - Centro de Arbitragem e Mediaçã o da Câ mara do Paraná : Membro do
Conselho desde 2017;
— CBAr - Comitê Brasileiro de Arbitragem, Membro Fundador;
— CBAr - Membro do Comitê de Diretores desde 2011;
— CBAr - Membro do Conselho Fiscal desde 2018;
— CEA - Club Españ ol del Arbitraje, Madrid-Espanha, desde 2011;
— BACCF - Câ mara de Comé rcio Brasileira Americana da Fló rida - Membro do
Conselho de Administraçã o, desde 2012;
— MIAS - Miami International Arbitration Society, membro fundador, 2008;
— OAB-PR - Comitê de Arbitragem e Mediaçã o da Ordem dos Advogados do Brasil,
Divisã o Paraná - Presidente 2004-05;
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— ARBITAC - Centro de Arbitragem e Mediaçã o da Câ mara de Comé rcio do Paraná :
Presidente em 2004;
— BID - Banco Interamericano de Desenvolvimento - Comitê de Coordenaçã o e
Supervisã o do Projeto para o Desenvolvimento da Arbitragem e Mediaçã o no Brasil,
Presidente, abril de 2000-01;
— CONIMA - Conselho Nacional de Instituiçõ es de Mediaçã o e Arbitragem: Presidente,
1999-2001.

M E M B RO D O CO R PO D E Á R B I T RO S / M E D I A D O R E S
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—

ICDR / AAA - Membro da Lista de Aj rbitros Internacionais desde 2004;
CCBC - Membro da lista de á rbitros desde 2007;
CIESP / FIESP - Membro da Lista de Aj rbitros desde 2012;
CPR - Membro da Lista de Aj rbitros desde 2013;
CAM-FIEP - Centro de Arbitragem e Mediaçã o da Câ mara do Paraná : Membro da
Lista de Aj rbitros desde 2013;
CAM - Corte de arbitraje de Madrid - Cá mara Okicial de Comercio, Industria y
Servicios de Madrid: Membro da Lista de Aj rbitros desde 2013;
CAMARB - Membro da Lista de Aj rbitros desde julho de 2013;
CBMA - Membro da Lista de Arbitradores desde novembro de 2013;
ARBITAC - Membro do Conselho de Arbitradores desde 1999;
CAESP - Membro da Lista de Aj rbitros desde 2013;
CCBC - Membro da lista de mediadores desde 2017.
FGV - Membro da lista de á rbitros desde 2020.
CAMESC – Membro da lista de á rbitros desde 2020.

P U B L I C AÇÕ E S S O B R E A R B I T R AG E M E M E D I AÇ ÃO ( S E L EÇ ÃO )
— Mediaçã o e Arbitragem na Administraçã o Pú blica. Um Aceno sobre a Realidade no
Brasil e Estado Unidos, em co-autoria com Karin Hlavnicka. Mediaçã o e Arbitragem
na Administraçã o Pú blica – Brasil e Portugal; Coordinadores: Antó nio Jú dice
Moreira, Asdrubal Franco Nascimbeni, Christiana Beyrodt, Mauricio; Morais Tonin.
Ed. Almedina Matriz, 2020;
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— Discovery Across the Globe – Obtaining Evidence Abroad to Support U.S. Proceedings,
Chapter 3 Brazil, coordinators Harrison, Brett, Gavin Foggo, Jorge Mestre, Paula C.
Arias, and American Bar Association. Section of Litigation. Sponsoring Body.
Discovery across the Globe : Obtaining Evidence Abroad to Support U.S.
Proceedings. Chicago, Illinois: American Bar Association, Litigation Section, 2020
(em inglê s);
— The Singapore Convention on Mediation: Facilitating the Cross-Border Enforcement
of Mediated Settlement Agreements in International Commercial Disputes, IADC
International Arbitration Committee Letter, 2019 (em inglê s);
— Corruption in International Arbitration: Evidentiary Challenges, 2019, publicado
eletronicamente por CAMESP – Camara de Arbitragem e Mediaçã o de Santa
Catarina, Agosto 2020 (http://www.camesc.com.br/arquivos/11879) (em inglê s);
— Memórias do desenvolvimento da arbitragem no Brasil, Entrevista por Joaquim de
Paiva Muniz. Obra coletiva organizada por Joaquim de Paiva Muniz, Flá via Bittar
Neves, Francisco Maia Neto e Ricardo Ranzolin, OAB Editora, 2018, p. 215;
— Arbitragem no Agronegó cio: Particularidades e Importâ ncia das Entidades
Especializadas, Livro "Arbitragem no Agronegó cio", Editora Verbatim, Coordenador
Marcos Reis, 2018;
— O Papel do Poder Judiciário no Início ou Durante o Processo Arbitral, in Arbitragem
Comercial Internacional no Caribe, Organizaçã o dos Estados Americanos (OEA –
Registros Okiciais, OEA/Ser.D/XIX, 160), p. 45;
— Táticas de guerrilha na arbitragem internacional, Livro “20 ANOS DA LEI DE
ARBITRAGEM - HOMENAGEM A PETROt NIO R. MUNIZ”, Coordenadores: Carmona,
Carlos Alberto Carmona, Pedro Batista Martins, Selma Ferreira- Lemes, Editora
Atlas, 2017, p. 311;
— Brasil no Contexto da Arbitragem Internacional, Lei Brasileira de Infraestrutura, coautor com Quinn Smith, editado por Marçal Justen Filho, Cesar Pereira e Maria
Augusta Rost, Eleven International Publishing, Boom Uitgevers Den Haag, 2016,
p.427-443 (em inglê s);
— Comentá rios à Convençã o de Viena sobre Contratos de Compra e Venda
Internacional de Mercadorias- Visã o Geral e Aspectos Pontuais, editado por Luiz
Gustavo Meira Mozer e Francisco Augusto Pignatta, Atlas, 2016;
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— Entidades Governamentais e Execuçã o de Sentença Arbitral nos Estados Unidos da
Amé rica, co-autor com Katherine Sanoja, Revista de Arbitragem e Mediaçã o, n. 45,
2015;
— Debate/Infraestrutura – Comentá rios Sobre o Processo de Licitaçã o Pú blica e
Legislaçã o no Brasil e nos Estados Unidos da Amé rica. Jornal O Globo, Caderno de
Economia, 14/05/2015, p. 22/23;
— Contrato Internacional. A intervenção do poder judiciário durante o processo arbitral.
O caso Jirau. In Arbitragem Comercial Internacional, Reconhecimento e Execuçã o de
Sentenças e Laudos Arbitrais Estrangeiros, (OAS. Registros Okiciais; 2015, OEA, Ser.
D, XIX, 15), p. 219;
— Artigo 7 – A ferramenta interpretativa da CISG, co-autor com Katherine Sanoja, A
CISG e o Brasil, 1 ed. Marcial Pons, Curitiba, 2015, p. 56;
— O Novo Regulamento de Arbitragem do ICDR - International Centre for Dispute
Resolution, co-autor com Rodrigo de Oliveira Franco, Revista Brasileira de
Arbitragem, vol. 38, Out-Dez 2014, ed. Sintese, p. 31;
— Execução de Laudos Arbitrais Internacionais na Florida, co-autor com Katherine
Sanoja, Revista Catarinense de Soluçã o de Conklitos, Ano II, n. 2, Set. 2014, p. 30;
— A impugnação de uma sentença arbitral nos EUA & A Doutrina Manifest Disregard of
the Law, co-autor com Isidora Enriquez Typaldos, Revista de Arbitragem e
Mediaçã o, Ano 11, 43, Out-Dez 2014;
— Arbitragem: Não deixe o ótimo ser inimigo do bom. Comentá rios sobre o Projeto de
Alteraçã o da Lei Brasileira de Arbitragem, Migalhas Internacional n. 1559, Outubro
24, 2014 (em inglê s);
— O Caso Jirau: Comentários sobre Medidas Anti-Suit concedidas pelo Judiciário
Brasileiro, co-autor com Fernanda Giorgio Beirã o, Revista de Arbitragem e
Mediaçã o, Ano 11, Jan-Abril 2014, Ed. Thompson Reuters Revista dos Tribunais, p.
233;
— Impasse Shakespeariano: Nú mero Crescente de Arbitragens Impõ e Novos Dilemas,
Consultor Jurı́dico, ediçã o online, 14 de Agosto de 2013;
— O Papel da Mediação na Arbitragem: O Uso e Desafios das Cláusulas Escalonadas nos
Acordos Internacionais, Revista do Comitê Brasileiro de Arbitragem, vol. 38, AbrilJunho 2013, Ed. Sı́ntese, p. 7 (em inglê s);
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— Violaçã o Antecipada: O Artigo 72 da Convençã o das Naçõ es Unidas sobre os
Contratos de Compra e Venda Internacional de Mercadorias, Revista de Arbitragem
e Mediaçã o, Ano 10, Abril-Junho 2013, pp. 151-166; (em inglê s);
— Resoluçã o de Disputas no Brasil: Tendê ncias Importantes, Ordem dos Advogados da
Florida, International Law Quarterly, Ediçã o Especial, Outono 2011(em inglê s);
— Responsabilidade civil em contrato internacional, em co-autoria com Quinn Smith,
Jornal Valor Econô mico – Caderno Legislaçã o, 04 Agosto 2011
— Co-autor da Miami Arbitration Reports;
— Editor da Coluna What´s New in Latin American ADR, Dispute Resolution Journal,
ediçã o quadrimestral da Associaçã o Americana de Arbitragem (AAA);
— Retrospectiva da aplicaçã o do artigo 7º. da Convençã o sobre vendas internacionais
de mercadorias (CISG), em co-autoria com Quinn Smith, TDM, vol. 8, issue 1,
February 2011;
— A Possı́vel Alteraçã o do Cená rio Arbitral nos Estados Unidos e seus Efeitos na
Arbitragem Internacional, co-author, in Arbitragem e Poder Publico, Cesar Augusto
Guimaraes Pereira & Eduardo Talamini eds., 2010.
— O Brasil no contexto da Arbitragem Internacional, Legislaçã o de Infraestrutura no
Brasil [Infrastructure Law of Brazil], Pereira, C. A. G., Justen Filho, M. (2010): Ed.
Fó rum., 1ª. Ediçã o, 2010;
— O Brasil na Arbitragem Internacional, em co-autoria com Quinn Smith, Valor
Econô mico – Legislaçã o e Tributos, p. E2, 02 June, 2010;
— Limites de atuaçã o de Tribunais Arbitrais instaurados nos EUA quanto ao
gerenciamento da descoberta [The Extent of the Arbitral Tribunal’s Power to Manage
Discovery in the United States of America], em co-autoria com Quinn Smith, Mealey’s
Litigation Report, vol. 19, # 20, February 20, 2009 (em inglê s);
— Da evoluçã o doutriná ria da Arbitragem Comercial Internacional nos Estados Unidos
e sua produçã o de provas ao estilo americano [International Commercial
Arbitration, United States Doctrinal Developments and American Style Discovery], em
co-autoria com Quinn Smith, Revista Brasileira de Arbitragem, vol. 20, 2009 (em
inglê s);
— Arbitragem Insternational sob uma perigosa ameaça: das motivaçõ es nã o legais na
revisã o de uma sentença arbitral [On Dangerous Footing: The Non-Statutory
Standards for Reviewing an Arbitral Award], co-autoria com Quinn Smith, The
American Review of International Arbitration, vol. 18, no. 122, 2008(em inglê s);
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— Enfrentando o ú ltimo desakio da Convençã o de Nova York: da execuçã o de
sentenças arbitrais nos Estados Unidos apó s Chromalloy e TermoRio [Addressing
the New York Convention’s Latest Challenge: Enforcing Arbitral Awards in United
States Courts after Chromalloy and TermoRio], Mealeys’ Executive Summary, SSRN
Electronic Journal e republicado pela Revista de Arbitragem e Mediaçã o., vol. 6, no.
21, 2008 (em inglê s);
— Da guinada no rumo da arbitragem nos Estados Unidos e seus Efeitos na
Arbitragem Internacional [The Changing Landscape of Arbitration in the United
States and its Effects on International Arbitration], em coautoria Quinn Smith, SSRN,
06 Agosto 2010 (publicado em 08 Agosto 2010) (em inglê s);
— Aná lise da Arbitragem em Miami [The Miami Arbitration Reports], 2010-2011,
Revista Brasileira de Arbitragem, Vo. 8, p. 108;
— Novos parâ metros da arbitragem na Amé rica Latina [New Keys to Arbitration in
Latin-America], em coautoria com Paul Mason, 2008, Journal of International
Arbitration 25, p.31-69, ed. Kluwer Law International;
— Casos paradigmá ticos: Uma Aná lise do Desenvolvimento da Jurisprudê ncia Arbitral
nos Estados Unidos [Impactful Case Summaries: An Analysis of Developing Arbitral
Jurisprudence in the United States], coautoria Quinn Smith, 2009, Revista Brasileira
de Arbitragem, vol. 5, p. 189;
— Conklito brasileiro em arbitragem internacional: Inepar v. Renault [Brazil’s
Conflicting International Arbitration Case Law: The Inepar and Renault Decisions],
May-Jul 2009, Dispute Resolution Journal; New York Vol. 64, Iss. 2, p. 82-86;
— Arbitragem à luz da abertura do mercado brasileiro de resseguros [Arbitration in
the Light of the Opening of Brazilian Reinsurance Market], 2008, Revista Brasileira
de Arbitragem, Vol.4, p. 38;
— A homologação de sentença arbitral estrangeira: a convenção de Nova. Iorque de
1958 e o direito brasileiro de arbitragem, Livro “Arbitragem - Estudos em
Homenagem ao Professor Guido Fernando da Silva Soares, in Memoriam”;
Coordenadores Selma Maria Ferreira Lemes; Carlos Alberto Carmona; Pedro A
Batista Martins; Guido Fernando Silva Soares; Editora Atlas, 2007, p. 175;
— Panorama da Arbitragem no Brasil [Arbitration in Brazil], 2004, Journal of
International Arbitration 21, 493, editora Kluwer Law International.
—
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PA L E ST R AS S O B R E M E D I AÇ ÃO E A R B I T R AG E M
— Webinar intitulado “Gestão de Conflitos no Setor do Agronegócios”, promovido pelo
Centro de Estudos Sociais Aplicado do Programa de Mestrado da UEL –
Universidade Estadual de Londrina; Londrina/PR, 4 de agosto de 2020;
— Autor de proposta de Enunciado sobre Arbitragem na Administraçã o Pú blica
apresentado para deliberaçã o na Primeira Reuniã o da Jornada de Direito
Administrativo organizada pelo CNJ - Conselho de Justiça Federal, Brası́lia, DF, de 03
a 07 de agosto de 2020;
— Webinar “Persuasão eficaz em audiências virtuais: desafios e ferramentas:
perspectiva do árbitro”, organizado por Alumini Arbitraje, 10 de julho de 2020, à s
10 horas, hora do Peru (em espanhol);
— Webinar “O Futuro da Gestão de Conflitos”, organizado pela CAMERS - Câ mara de
Arbitragem, Mediaçã o e Conciliaçã o do Centro das Indú strias do Rio Grande do Sul,
25 de junho de 2020, à s 17:00, horá rio de Brası́lia;
— Webinar “Arbitragem no Brasil 2020: Insights de praticantes locais e internacionais”,
organizado pela Filial do CIArb Brasil em conjunto com o NYIAC, Lewis Baach
Kaufmann Middlemiss LLC e o Baker&Mckenzie, 18 de junho de 2020, à s 10:00,
horá rio de Nova York (em inglê s);
— Webinar “Recomendaçõ es da CIArb e da CCI sobre procedimentos remotos de
arbitragem e mediaçã o: uma abordagem comparativa”, organizado pela Filial do
CIArb Brasil, 29 de abril de 2020, à s 18:00, hora de Brası́lia;
— Entrevista eletrô nica “Diá logo entre mediaçã o e arbitragem: quando e como as
experiê ncias nacionais e internacionais podem ajudar em um cená rio pó s-Covid19”, organizado pelo ICFML - Instituto de Certikicaçã o e Formaçã o de Mediadores de
Lı́ngua Portuguesa, 18 de junho, à s 17:00, hora dos EUA-Leste;
— Webinar “Desafios Atuais da Arbitragem Internacional”, organizado pelo Canal
Arbitragem, 03 de junho de 2020, à s 16:00, horá rio de Sã o Paulo; (em portuguê s)
— Webinar: “As perspectivas globais das ADRs em meio a um cená rio desakiador pó s2020: A perspectiva da Amé rica Latina: Argentina, Brasil, Colô mbia, Mé xico e Peru”,
organizada pela Ordem dos Advogados do Estado de Nova York e pelo Centro
Internacional de Arbitragem de Nova York, 19 de maio de 2020 (em inglê s);
— Webinar “Arbitragem expedita: experiência nacional e internacional”, organizado
pela CAMARB, 07 de maio de 2020 à s 10:00, horá rio de Sã o Paulo;
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— O advogado na arbitragem de Direito Marı́timo. “Da Prova. Diferenças nos sistemas
de Common Law e Civil Law. Perícia na Arbitragem Marítima”, organizado pelo
CIArb-Brasil, 06 de março de 2020, Rio de Janeiro, RJ
— "Raio-X ICDR da Arbitragem Internacional: relatórios regionais sobre a situação atual
da arbitragem internacional”, Ilaw 2020, organizado pela Ordem dos Advogados da
Fló rida, Seçã o de Direito Internacional e a Associaçã o Americana de ArbitragemAAA, 28 de fevereiro de 2020. Miami, FL (em inglê s);
— X Conferê ncia Anual Internacional de Arbitragem: “Como inovar na Arbitragem
Internacional”, organizada pelo ICDR / AAA e AMCHAM / Brasil; foi Co-Presidente
do Programa e Moderador, 03 de dezembro de 2019, Sã o Paulo, Brasil, (em inglê s);
— II Dia de Arbitragem da CCI Peru: “Responsabilidades dos árbitros e instituições
arbitrais”, 12 de outubro de 2018, Lima, Peru; (em espanhol);
— III Congresso Internacional de Mediaçã o Empresarial: “Mediação sem fronteiras: A
Convenção de Cingapura”, organizada pelo Grupo de Mediaçã o do CBAr - Comitê
Brasileiro de Arbitragem, 23 de outubro de 2019, Sã o Paulo, Brasil;
— Mesa Redonda: “Outros Temas Atuais sobre Arbitragem: O Árbitro na Common Law:
similaridades e particularidades”, XII Seminá rio de Arbitragem e Mediaçã o,
organizado pelo Instituto Brasileiro de Mediaçã o e Arbitragem, 07 de agosto de
2019, Sã o Paulo, Brasil;
— "O Árbitro na Common Law: Similaridades e Diferenças”, organizado pelo Instituto
Paranaense de Advogados, 13 de agosto de 2019, Curitiba, Brasil;
— "Melhores práticas e armadilhas da mediação e arbitragem”, organizadas pela IADC –
Associaçã o Internacional de Conselho de Defesa e a AAA - Associaçã o Americana de
Arbitragem, 27 de setembro de 2019, simultaneamente em Sã o Paulo e Miami, (em
inglê s);
— "Raio-X ICDR da Arbitragem Internacional: Corrupção na arbitragem internacional”,
Ilaw 2019, organizada pela Ordem dos Advogados da Fló rida, Seçã o de Direito
Internacional e a AAA - Associaçã o Americana de Arbitragem, Miami, 22 de
fevereiro de 2019 (em inglê s);
— "Como tornar os procedimentos de Arbitragem Internacional mais ekicientes – ‘ As
Regras de Praga’ ajudarã o ou existem outras maneiras e meios?”, organizado pela
IADC - Associaçã o Internacional de Conselho de Defesa (CID), 1ª. Reuniã o Semestral
de 2019, 26 de fevereiro de 2019, Santa Barbara, CA (em inglê s);
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— "O Papel do Advogado na Autocomposição”, Conferê ncia de Encerramento, III Fó rum
Nacional de Mediaçã o e Arbitragem, promovido pela Escola Superior de Advocacia
da OAB/RS, Associaçã o dos Procuradores Gerais do Estado do RS e AGU, 06 de
Dezembro de 2018, Porto Alegre;
— "Uma conversa sobre financiamento de terceiros em procedimentos arbitrais (Thirdparty Funding)”, organizada pela FIU-Florida International University e a CAMCCBC, 8 de novembro de 2017, Miami, (em inglê s);
— "Desafios e perspectivas da arbitragem na atualidade: Arbitragem Multiparte”,
organizado pelo Capı́tulo de Arbitragem Espanhol-Filial Brasil, 20 de outubro de
2018, Sã o Paulo, Brasil (em espanhol);
— Palestra Magna: “Inovações nos Métodos de Resolução de Conflitos”, X Congresso
CONIMA de Arbitragem e Mediaçã o, 14 de junho de 2018, Curitiba, Brasil;
— "Como a arbitragem pode acelerar as soluçõ es e poupar recursos para a sua
empresa”, organizada pela GO Associados, 03 de maio de 2018, Sã o Paulo, Brasil;
— "Arbitragem aos olhos do STJ”, Dia de Arbitragem do CIESP / FIESP em Nova York,
organizado pela Câ mara de Conciliaçã o, Mediaçã o e Arbitragem do CIESP / FIESP,
17 de abril de 2018, Nova York, NY (em inglê s);
— "Provas em Arbitragem: uma visão da prática internacional”, organizada pela
OAB/RJ – Ordem dos Advogados do Brasil / Rio de Janeiro, 2 de outubro de 2017,
Rio de Janeiro, Brasil;
— II Congresso Internacional CBMA de Arbitragem: O procedimento arbitral: the good,
the bad and the useful: “Os impactos da mediação, dispute board e outros ADRs no
processo arbitral”, organizado pelo CBMA - Centro Brasileiro de Mediaçã o e
Arbitragem, 11 de agosto de 2017, Rio de Janeiro, Brasil;
— “Proteção ao Investimento Brasileiro no Exterior: o papel da Arbitragem”, organizada
pelo CBAr-MG - Comitê de Arbitragem do Brasil, Coordenaçã o Regional de Minas
Gerais, 17 de agosto de 2017. Belo Horizonte, Brasil;
— “Mitos e verdades da arbitragem”, promovido pela Coordenadoria de Estudos
Jurı́dicos da Escola Superior da Procuradoria-Geral do Estado do Paraná , 08 de
agosto de 2017, Curitiba, Brasil;
— “Quais matérias podem ser decididas por arbitragem? Quem pode contratar?”,
seminá rio organizado pela AASP-Associaçã o de Advogados de Sã o Paulo, 16 de
agosto de 2017, Sã o Paulo, Brasil;
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— “Desafios e oportunidades em tempos de crise”, Congresso Nacional sobre Gestã o de
Disputas Empresariais, organizado pelo CPR – International Institute for Conklict
Prevention and Resolution, em 19 de maio de 2017, Curitiba, Brasil (em portuguê s
e inglê s);
— Dia da Arbitragem do CCI-Brasil, “Arbitragem Expedita – Fast track Arbitration”, 04
de maio de 2017, Sã o Paulo, Brasil;
— Mesa Redonda sobre ADRs nos paı́ses do Caribe: “O papel dos tribunais como
agentes para o crescimento e desenvolvimento da arbitragem internacional na
região”, apresentado pela CPR, – International Institute for Conklict Prevention and
Resolution, de 2 a 4 de março de 2017, Miami, FL (em inglê s);
— “Mediação para o comércio global e resolução de disputas: uma introdução”,
organizada pela AAA-American Arbitration Association e pelo CAM-CCBC, 27 de
outubro de 2016, Sã o Paulo, Brasil (em inglê s);
— Conferê ncia sobre arbitragem internacional no BRICS: desakios, oportunidades e
perspectivas futuras: "Arbitragem e resolução de conflitos: enfoque nos países do
BRICS”, organizada pelo Conselho de Arbitragem da Ijndia, Brics India 2016 e FICCI,
27 de agosto de 2016, Nova Dé lhi (em inglê s);
— Mesa-redonda sobre “Casos complexos e de grandes valores”, organizada pela AAAAmerican Arbitration Association, 2 de junho de 2016, Miami, Fló rida (em inglê s);
— “O passado, o presente e o futuro da arbitragem nas Américas”, Fó rum das Amé ricas
de 2016, organizado pela Seçã o de Direito Internacional da American Bar
Association (ABA), 28 de fevereiro a 1 de março de 2016, Miami, FL (em inglê s);
— III Congresso Pan-Americano de Arbitragem: “A representatividade dos países panamericanos na comunidade internacional”, organizado pelo CAM-CCBC e ICDR /
AAA, 25 de outubro de 2016, Sã o Paulo/SP (em portuguê s e inglê s);
— “Arbitragem Internacional e Doméstica: Uma Análise Comparativa”, organizado pela
ARBITAC - Câ mara de Arbitragem da Associaçã o Comercial do Paraná , Curitiba,
Brasil, 18 de outubro de 2016;
— “Medidas Provisórias e Urgentes em Arbitragem Internacional”, organizado pela
Ordem dos Advogados da Fló rida, Miami, 26 de fevereiro de 2016 (em inglê s);
— “Troca cultural de informações sobre Arbitragem Internacional”, painel durante a
Reuniã o anual 2016 do CPR – International Institute for Conklict Prevention and
Resolution, Nova Orleans, 16 de fevereiro de 2016 (em inglê s);
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— “Dirimindo Disputas para os Jogos Olímpicos e Negócios Correlatos, Projetos de
Construção e Infraestrutura Internacional”, IX Conferê ncia Internacional de
Arbitragem e Mediaçã o, organizada pelo ICDR / AAA, IX Conferê ncia Internacional
de Arbitragem e Mediaçã o Rio de Janeiro, RJ, 18 de novembro de 2015 (em inglê s);
— “Os principais aspectos da emenda à Lei Brasileira de Arbitragem”, mesa-redonda
conjunta entre AAA / ICDR e CAM-CCBC, Washington, DC, 11 de novembro de 2015
(em inglê s);
— “O papel do STJ no reconhecimento e execução de sentenças arbitrais estrangeiras”,
mesa-redonda conjunta entre AAA / ICDR e CAM-CCBC, Nova York, NY, 10 de
novembro de 2015 (em inglê s);
— “Em tempos de crise, há também um aumento no número de casos de dificuldade e
força maior”, II Conferê ncia Pan-Americana de Arbitragem, Moderador, Sã o Paulo,
SP, 27 de outubro de 2015 (em portuguê s e inglê s);
— “Debate sobre arbitragem na América do Sul e outras jurisdições”, 12ª Reuniã o da
CCI-Mexico - Moderador de Grupo da Amé rica Latina, Cidade do Mé xico, 26 de
agosto de 2015 (em espanhol);
— “Dia Gaúcho da Arbitragem: A Advocacia na Arbitragem e Arbitragem para
Advogados de Arbitragem e Arbitragem para Advogados”, organizada pela Federaçã o
das Associaçõ es de Comé rcio e Serviços do Rio Grande do Sul, Porto Alegre, 20 de
agosto de 2015;
— “Interpretación del Contrato”, Moderador da VII Conferê ncia Latino-Americana de
Arbitragem, Curitiba, junho de 2015 (em portuguê s e espanhol);
— “Convençã o de 40 anos da Panamá : inkluê ncia no desenvolvimento da arbitragem
internacional”, aplicaçã o da Convençã o do Panamá , Panamá , 17 de maio de 2015
(em espanhol);
— “Inovação em disputas no Brasil: como estamos forjando o futuro e nos adaptando às
mudanças?” III Congresso de Mediaçã o de Negó cios no Brasil, Sã o Paulo, 24 de abril
de 2015 (em inglê s);
— "O que dá certo e o que dá errado?" Palestra de abertura do Encontro 2015 de Exalunos e amigos da Queen Mary - Escola de Arbitragem Internacional da
Universidade de Londres, organizado por Norton Rose Fulbright, Londres, 22 de
abril de 2015 (em inglê s);
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— “Influências de usos e costumes locais na arbitragem internacional”vis-a-vis as Novas
Regras do CPR – International Institut of Conklict Prevention and Resolution
promovido por Akerman Senterkitt LLP, Miami, 12 de março de 2015 (em inglê s);
— “A CISG e a Arbitragem no Brasil”, organizado pelo CAM-CCBC, Sã o Paulo, 4 de março
de 2015 (em inglê s);
— VI Congresso Internacional de Arbitragem: “Reconhecimento e execução de
sentenças arbitrais na América Latina”, organizado pelo CCI-Costa Rica, de 22 a 24
de fevereiro de 2015 (em espanhol);
— VII Sessã o da Conferê ncia Internacional de Arbitragem do ICDR/AAA Escritó rio
Regional de Miami:“Cenário legislativo atual da arbitragem na América Latina::
Resolução de disputas internacionais nas Américas”, Miami FL, 30 de janeiro de 2015
(em inglê s);
— Co-Presidente do Congresso Internacional Anual de Mediaçã o e Arbitragem 2014,
promovido conjuntamente pelo ICDR e CCBC-AMCHAM, realizado em Sã o Paulo, em
18 de novembro de 2014 (em inglê s);
— “Arbitragem Internacional e Mediação no Brasil: Temas Atuais e Controversos”, V
Fó rum Brasil sobre Investimentos em Infraestrutura, Mesa Redonda, organizado
pelo The Harvard Club, Nova York, NY, 5 de novembro de 2014 (em inglê s);
— “O papel do Judiciário na arbitragem comercial internacional”, painel apresentado
como especialista convidado pela Organizaçã o dos Estados Americanos (OEA) para
a IV Reuniã o de Alto Nı́vel, Miami, Santiago, Montevidé u, Santa Lú cia, 2014/2015;
(em espanhol e inglê s);
— “Da gestã o de processos como instrumento para a otimizaçã o da duraçã o do
processo: efetividade do do procedimento, produçã o de provas e sentenças
arbitrais parciais”. I Congresso Internacional organizado pelo Comitê Brasileiro de
Arbitragem (CBAr), Porto de Galinhas, PE, Brasil, de 21 a 23 de setembro de 2014
(em inglê s);
— “Dos motivos para anulação de uma sentença arbitral”, conferê ncia organizada pela
OAB-PR - Ordem dos Advogados do Brasil do Paraná , 23 de setembro de 2014;
— “Rescisã o por violaçã o de clá usula contratual, medidas liminares: como prevenir e
quais as suas consequê ncias no Brasil à luz da CISG”, realizada no Tribunal Regional
Federal da 4ª. Regiã o, Curitiba/PR, Brasil, 19 de março de 2014 (em inglê s);
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— Presidente do Congresso Internacional Anual de Mediaçã o e Arbitragem do
ICDR/AAA, promovido em conjunto com a AMCHAM Sã o Paulo, SP, 13 de novembro
de 2013 (em inglê s e portuguê s);
— “Da arbitragem internacional como um instrumento para o desenvolvimento de
Infraestrutura”, IV Fó rum de Investimentos em Infraestrutura do Brasil, organizado
pelo The Harvard Club, Nova York, NY, 1º de outubro de 2013 (em inglê s);
— “A inter-relaçã o entre o Poder Judiciá rio e os Tribunais Arbitrais em mú ltiplas
jurisdiçõ es arbitrais: Estados Unidos, Brasil, Suı́ça e Inglaterra”, Simpó sio conjunto
organizado pela CCI-Câ mara de Comé rcio Internacional, TDM-Transnational Disput
Management e George Washington University Law School, Washington, DC 26 de
setembro de 2013 (em inglê s);
— “Considerações Jurídicas e Culturais na Arbitragem Internacional”, realizada pela
PUC / SP, Sã o Paulo, 18 de setembro de 2013;
— “Dever de Revelação dos Árbitros, Deliberações & Opiniões Dissidentes”, 11ª
Conferê ncia Anual Internacional de Arbitragem do ICDR Miami, Tertulia
Moderadora: The Biltmore Hotel, Coral Gables, de 11 a 13 de setembro de 2013 (em
inglê s e espanhol);
— “Arbitragem em Infraestrutura e Peculiaridades do Setor Público: Precedentes
Internacionais”, Seminá rio Internacional de Arbitragem da Câ mara de Mediaçã o e
Arbitragem da CIESP/FIESP, Sã o Paulo, Brasil, maio de 2013;
— “Mudando a forma de resolver conflitos no Brasil”, Congresso de Mediaçã o de
Negó cios da CPR Brasil: Rio de Janeiro, Brasil, abril de 2013 (em inglê s);
— “Americanização da arbitragem? Harmonização possível entre Common Law e Civil
Law ” VII Congresso Latino-Americano de Arbitragem, Lima, Peru, 24 de abril de
2013 (em espanhol);
— "O Segurador, o Ressegurador e os Desafios da arbitragem no Brasil. O Caso Jirau do
Ponto de Vista Judicial Brasileiro,” organizado pelo Centro de Mediaçã o e
Arbitragem da Câ mara de Comé rcio Portuguesa no Brasil, Sã o Paulo, Brasil, abril de
2013;
— “Prova em Arbitragem Internacional” , Fó rum de Jovens Arbitradores da CCI,
Curitiba, fevereiro-março de 2013;
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— “Reconhecimento e homologaçã o de sentenças arbitrais estrangeiras. A interaçã o
entre a Lei Brasileira de Arbitragem, a Convençã o de Nova York e os demais
Tratados Internacionais Aplicá veis no Brasil. Assuntos controversos.”, Debate
patrocinado pelo Superior Tribunal de Justiça do Brasil, (STJ) Brası́lia, DF, Brasil, 3
de dezembro de 2012;
— “Os Mecanismos Disponíveis para Investidores Estrangeiros”, Programa King &
Spalding sobre Resoluçã o de Litı́gios no Brasil, patrocinado por King & Spalding
Law Firm, Houston, Texas, 2012, (em inglê s);
— Presidente (Chair) da Conferê ncia ICDR/AAA: “Opções para a Solução Alternativa de
Disputas Internacionais no cenário atual de Transações comerciais globais”,
Conferê ncia do ICDR/AAA, Sã o Paulo, Brasil, 2012 (em inglê s e portuguê s);
— VII Encontro de Arbitragem Internacional de Coimbra, Painel: "As Arbitragens de
Investimento No Mundo”, organizado por José Miguel Jú dice em conjunto com a
Faculdade de Direito da Faculdade de Coimbra, Coimbra, Portugal, 17-18 de
Outubro 2012;
— X Congresso Internacional do Comitê Brasileiro de Arbitragem – Arbitragem e
Interesse Pú blico, Painel: “Arbitragem em questões antitruste”, promovido pelo
Comitê Brasileiro de Arbitragem – CBAR”, Brası́lia, DF, Brasil, de 18 a 20 de
setembro de 2011;
— “Reconhecimento e execução de sentenças arbitrais estrangeiras no Brasil”,
promovido pelo Centro de Estudos sobre Arbitragem comercial Internacional e de
Investimento, vinculado à Columbia Law School da Columbia University of NY, Nova
York, novembro de 2010 (em inglê s);
— “O que os advogados brasileiros temem em um procedimento arbitral contra
advogados ou partes norte-americanas?”, Dia Brasileiro da Arbitragem, organizado
pelo Debevoise & Plimpton LLC, Nova York, EUA, novembro de 2010 (em inglê s).
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