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EXPERIÊNCIA PROFISSIONAL 
 
02/10 – ACT. CASTINEIRA, ADVOGADO E ÁRBITRO, PARIS E BERLIM  

 
 Arbitragem, litígios e outros modos de resolução de conflitos 
  

• Arbitragem 
 
 Árbitro único, co-árbitro e presidente em casos nacionais e internacionais 

institucionais (AFA, CAIP, CAM, CCI, CCJA, DIS) e ad hoc (incluindo UNCITRAL) 
(mais de 40 casos como árbitro, quase 50% CCI).  

 
 Advogado em casos internacionais institucionais (CCI, CRCICA) e ad hoc (incluindo 

UNCITRAL). 
 
 Os casos envolveram entidades privadas, estados e entidades estatais em disputas 

relacionadas, entre outros, a fusões e aquisições, joint ventures, construção 
(incluindo FIDIC) e engenharia (incluindo Orgalime), distribuição, energia, 
automóveis e produtos farmacêuticos. 

 
 Os casos cobriram convenções internacionais (por exemplo, CISG) e o direito 

substantivo das seguintes jurisdições: Alemanha, Bélgica, Brasil, Camarões, 
Califórnia, República Democrática do Congo, Emirados Árabes Unidos, Equador, 
Espanha, França, Hungria, Índia, Inglaterra, Israel , Itália, Macau, México, Países 
Baixos, Polônia, Portugal, Romênia, Suíça, Tunísia. 
 
• Mediação 
 
Advogado em diversas mediações ad hoc ou institucionais (CCI). 

 
• Contencioso  
 
Prática de processos judiciais relacionados a casos de arbitragem (medidas 
provisórias, procedimentos de execução ou anulação de sentenças). 

 
• Consultor de várias organizações na resolução de conflitos internacionais 

  
 Consultor em arbitragem internacional do Conselho da Europa (aconselhando 

vários governos a reformar as leis de arbitragem). 
  
 Consultor do Centro Internacional de Peritagem da CCI para ICANN (Internet 

Corporation for Assigned Names and Numbers) em casos de determinação de 
peritos sob as New gTLD (“generic Top-Level Domain Names”) (domínio de nível 
superior genérico) Dispute Resolution Procedure/ICC Expertise Rules. 
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 Contribuinte para o trabalho de várias instituições de arbitragem no âmbito da 

revisão de seus regulamentos de arbitragem ou de peritagem e a preparação da 
versão em espanhol ou francês de seus regulamentos. 

 
 

12/02 – 01/10 CORTE INTERNACIONAL DE ARBITRAGEM DA CCI, CONSELHEIRO, PARIS 
 

Arbitragem internacional  
Gerenciamento do grupo para casos na Europa, África e Oriente Médio. Supervisão 
de aproximadamente 1.000 procedimentos de arbitragem e exame de 
aproximadamente 500 sentenças. Os casos em questão abrangeram todo tipo de 
sistemas jurídicos (direito civil, common law e sharia) e numerosos tipos de 
contratos em setores econômicos muito diversificados (como por exemplo: 
construção e engenharia, energia, telecomunicações, finanças, transporte, 
farmácia).  
 
Conselheiro do Secretário Geral da Corte a respeito de diversos assuntos (por 
exemplo: a criação de um regulamento de arbitragem para o esporte). 
 

 
03/01 – 12/02 FRESHFIELDS BRUCKHAUS DERINGER, COLABORADOR SENIOR, PARIS 
 

Direito de empresas / fusões-adquisições 
Negociação e redação de contratos de aquisição (ativos e títulos) e de pactos entre 
acionistas e associados, principalmente em capital-inversão / LBO em diversas 
indústrias (por exemplo: automobilística, setor bancário, imobiliária, indústria 
pesada, bens de consumo). Intervenção em temas de participação em empresas 
cotadas. 
 
Contencioso internacional 
Participação em contenciosos transfronteiriços e negociação de acordos 
extrajudiciais. 
 
 

03/96 – 03/01 ANDERSEN LEGAL, MANAGER, PARIS  
 (1996-1998: Junior; 1998-2000: Sênior; 2000-2001: Manager) 
 

Direito de sociedades / fusões-adquisições 
Negociação e redação de contratos de aquisição em diversas indústrias (por 
exemplo: comércio eletrônico, saúde, automobilística, esportiva, indústria pesada, 
distribuição). Coordenação de projetos no campo de direito de sociedades para 
clientes franceses que investem no exterior. Gestão de reestruturações de grupos 
de sociedades (fusões, cisões, aportes) e de procedimentos concursais. 
 
Contratos internacionais 
Negociação e redação de contratos internacionais - incluindo contratos de 
concessões BOT em matéria de construção e de energia -, acordos de cooperação 
e acordos de empresas conjuntas (por exemplo com um governo no marco da 
privatização de um organismo internacional de telecomunicações e satélites) e 
contratos de distribuição e de fornecimentos (por exemplo: aplicação de políticas de 
preço de transferências através da redação de contratos, coordenação de 
conselhos jurídicos e fiscais e contato com os representantes do cliente em 20 
países). 
 
Arbitragem internacional e contencioso 
Participação em vários procedimentos de arbitragem comercial internacional (CCI o 
ad hoc): redação de informes, coordenação de embargos no exterior, participação 
na execução de laudos e em ações de defesa no marco de procedimentos de 
anulação de laudos. Participação em procedimentos judiciais nacionais e 
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internacionais. Conselho em matéria de conflitos de leis. Negociação e redação de 
acordos extrajudiciais. 
 
Comissão de serviços 
Fevereiro - abril de 2000 (Bruxelas, Bélgica) 
Comissão de serviços na sede europeia de um dos principais clientes norte-
americanos do escritório: coordenação da aplicação de umas cisões e de uma 
estrutura comissionista em doze países europeus, o que tem exigido uma relação 
contínua com os superiores do cliente e seus conselheiros na Europa e nos Estados 
Unidos. 
 
Maio - agosto de 2000 (Glasgow, Reino Unido) 
Comissão de serviços em Dundas & Wilson no departamento de fusões e 
aquisições: colaboração em operações transfronteiriças e desenvolvimento de 
relações com Andersen Legal. 

 
 

FORMAÇÃO 
 
1995 NEW YORK UNIVERSITY SCHOOL OF LAW 
 LL.M. (Master em Direito) especializado em arbitragem internacional, direito de 

empresas e legislação sobre concorrência. 
 
1994 UNIVERSITÉ DE PARIS X 

Diploma de Estudos Jurídicos Aplicados em Direito Anglo-Americano. 
Licenciatura em Direito Comercial. 
 

 
1990 LYCÉE PASTEUR, NEUILLY-SUR-SEINE 
 Hypokhâgne (Preparación para ingresso à Escola Normal Superior): estudos 

centrados na literatura francesa, na filosofia, na história, na geografia e no latim. 
 

 
LÍNGUAS 
 

Francês, espanhol e galego: línguas maternas. 
Inglês: nível equivalente ao de língua materna. 
Português: alto nível em expressão oral, leitura e compreensão; bom nível em língua 
escrita. 
Alemão: bom nível em expressão oral, leitura e compreensão; nível médio em língua 
escrita. 
 

 
ASSOCIAÇÕES PROFISSIONAIS  

 
Asian International Arbitration Centre (AIAC) (Kuala Lumpur, Malásia). 
 
Association Française d'Arbitrage (AFA) (Paris, França): membro do Conselho de 
Administração e do Comitê de Arbitragem (um comitê de cinco membros 
encarregado de supervisionar a aplicação das Regras de Arbitragem da AFA e, em 
particular, nomear árbitros e revisar os prêmios concedidos de acordo com o 
Regulamento). 
 
Athens Mediation & Arbitration Organisation (EODID) (Atenas, Grécia). 
 
Belgian Centre for Mediation and Arbitration (CEPANI) (Bruxelas, Bélgica). 
 
Cámara Nacional de Comercio de la Ciudad de México (CANACO) (Cidade do 
México, México). 
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Centro de Arbitraje de la Industria de la Construcción (CAIC) (Cidade do México, 
México). 
 
Chambre Franco-Allemande de Commerce et d’Industrie (Paris, França). 
 
Chartered Institute of Arbitrators (Londres, Reino Unido). 
 
Club Español de Arbitraje (Madrid, Espanha). 
 
Comisión de Resolución de Conflictos de la Cámara de Industria de Guatemala 
(CRECIG) (Cidade de Guatemala, Guatemala). 

 
Corte de Arbitraje de Madrid (Madrid, Espanha). 
 
Cour Commune de Justice et d'Arbitrage de la Organisation pour l'Harmonisation en 
Afrique du Droit des Affaires (OHADA) (Abidjan, Costa do Marfim). 
 
Hong Kong International Arbitration Centre (Hong Kong, China). 

 
International Chamber of Commerce (Paris, França): ICC Commission on Arbitration 
and ADR, ICC France, ICC Latin American Arbitration Group. 
 
International Institute for Conflict Prevention and Resolution (CPR) (Nova York, N.Y., 
Estados Unidos). 
 
Lewiatan Court of Arbitration (Varsóvia, Polônia). 

 
London Court of International Arbitration (Londres, Reino Unido): LCIA European 
Users' Council. 
 
Ordre des Avocats du Barreau de Paris (advogado no Colégio de Advogados de 
Paris) (Paris, França). 

 
Tribunal permanente de arbitragem da Chambre de commerce et d’industrie franco-
russe (Moscou, Rússia). 

 
Vienna International Arbitral Centre (Viena, Áustria).    

 
 
RECONHECIMENTOS  
 

Reconhecido como um dos 50 melhores árbitros da França por Décideurs Stratégie 
Finance Droit (2014-2020). 
 
Reconhecido em “France – Best Arbitrators” de Leaders League, Intelligence Report 
& Directory Series – Litigation and International Arbitration (2017-2020 – “highly 
recommended” como um dos 35 melhores árbitros da França). 
 
Reconhecido como um dos 20 principais árbitros em África por Décideurs Stratégie 
Finance Droit (2018-2020). 
 
Reconhecido como um dos melhores profissionais de arbitragem por Who’s Who 
Legal: France (2016-2020). 
 
Reconhecido em “Arbitration Future Leaders – Partners” por Who’s Who Legal: 
Arbitration (2017-2018). 
 
Recomendado como árbitro por Who’s Who Legal: Arbitration (2019-2020). 
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Recomendado como árbitro por The Roster of International Arbitrators, publicado 
por la Parker School of Foreign and Comparative Law of Columbia University Law 
School, sob a direção dos professores Hans Smit, Thomas E. Carbonneau e Loukas 
Mistelis (2014-2020). 

 
 

PUBLICAÇÕES, EXPERIÊNCIA COMO DOCENTE E COMO FORMADOR, INTERVENÇÕES EM 
CONFERÊNCIAS / SEMINÁRIOS EM MATÉRIA DE ARBITRAGEM 

 
  Publicações  

 
“Arbitration and ADR vs. Litigation”, Alternative Dispute Resolution in Asia-Solutions 
for Business, Asia Law & Practice, 2005, p. 13-17.  
 
“La langue de l’arbitrage : réflexions sur le choix des arbitres et l’efficacité 
procédurale”, Bulletin de la Cour internationale d'arbitrage de la CCI, Vol. 17/No. 1, 
2006, p. 33-42 (coautor; publicado em francês e em inglês).  
 
“The Role of the ICC International Court of Arbitration in Determining the Parties to 
an ICC Arbitration”, Croatian Arbitration Yearbook, Vol. 13, 2006, p. 223-228.   
 
“L’expérience transnationale de la CCI au regard des systèmes de droits 
procéduraux”, Paris Place de Droit, 2006, p. 199-210.  
 
“The Emergency Arbitrator in the 2012 ICC Rules of Arbitration”, The Paris Journal 
of International Arbitration, Vol. 1, 2012, p. 65-98.   
 
“Colloque de Francarbi sur l’éthique dans l’arbitrage – Compte rendu”, Revue de 
l’arbitrage, Vol. 1, 2012, p. 225-232. 
 
“Quién tiene competencia para otorgar medidas cautelares en un arbitraje 
internacional: Situación actual y aspectos del futuro”, Arbitraje internacional: 
Pasado, presente y futuro, Libro Homenaje a Bernardo Cremades e Yves Derains, 
Vol. II, Instituto Peruano de Arbitraje, 2013, p. 817-843. 
 
“International Contracts in the Engineering Industry – ICC Arbitration under the 
Orgalime Conditions”, ICC Dispute Resolution Bulletin, 2018, No. 3, pp. 63-90 
(coautor). 
 
Experiência docente e como formador 

 
Experiência docente  

 
Professor de arbitragem internacional em diversas universidades (entre 10 a 20 
horas letivas por ano acadêmico em cada uma das seguintes universidades): 
Université de Paris II – Assas, França (2003-2009, 2012), Queen’s University, 
Ontário, Canadá (2006-2010), Université de Versailles, Saint-Quentin, França 
(2006-2008), Universidad de Monterrei, Monterrei, México (2011). 

 
Docência em outras universidades européias e americanas: Université de Fribourg, 
Suiça (2004-2008), Université de Paris I, França (2005), Université de Paris XIII, 
França (2006), Hamline University, Saint Paul, Minnesota, Estados Unidos (2006). 
 
Direção de práticas na Université de Versailles para a preparação do Concurso de 
Arbitragem de Paris, organizada por Sciences Po e Clifford Chance (2007).  
 
Preparação de diversas equipes para o Annual Willem C. Vis International 
Commercial Arbitration Moot (2003-2008) e árbitro no Moot (2010-2011).  
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Experiência de formador  

 
Realização de formações de arbitragem internacional destinadas a juízes (por 
exemplo, o Conselho de Estado da República Árabe de Síria (2005)) e a empresas 
(por exemplo, Peugeot (2007)). 
 
“The ICC Rules for a Pre-Arbitral Referee Procedure”, formação destinada à 
Secretaria da Corte Internacional de Arbitragem da CCI, 5 de março do 2010. 
 
Webinar sobre vários aspectos da arbitragem internacional (gerenciamento de 
casos, medidas provisórias, prática de evidências e execução / contestação de 
sentenças) para a École internationale des modes alternatifs de règlement des 
litiges (EIMA) da seção de formação profissional do Bar de Paris, 22-27 de abril de 
2020. 
 
Intervenções em conferências / seminários 
 
“The Reform of Dispute Resolution Mechanisms in Kazakhstan”, conferência 
organizada pela American Chamber of Commerce in Kazakhstan, orador, Almaty, 
Kazajstán, 5 de outubro do 2004. 
 
“12th Croatian Arbitration Days”, conferência organizada pela Croatian Chamber of 
Economy in Zagreb, apresentação sobre “The Issues Arising Before the 
International Court of Arbitration of the International Chamber of Commerce with 
Respect to an Arbitration Agreement”, Zagreb, Croácia, 2-3 de dezembro do 2004. 
 
“ICC Arbitration”, seminário organizado pela Chambre de Commerce Franco-
Allemande, orador, Paris, França, 17 de janeiro de 2005. 
 
“Colloquium for Young Arbitrators”, seminário organizado pela CCI, orador, Paris, 
França, 24 de janeiro do 2005. 
 
“International Advanced Arbitration Practice Workshop”, seminário organizado pela 
CCI, orador, Paris, França, 21-22 de fevereiro de 2005. 
 
“Fourth International Conference of Law and Economics: Paris Place de Droit”, 
conferência organizada pela Ordre des Avocats du Barreau de Paris, com o 
patrocínio do Presidente da República Francesa, Jacques Chirac, orador, Paris, 
França, 15-17 de novembro do 2005. 
 
“Etats généraux des Services internationaux du monde juridique et judiciaire”, 
conferência organizada pela Ordre des Avocats du Barreau de Paris, o Conseil 
National des Barreaux e a Fondation pour le Droit Continental, orador, Paris, França, 
16 de janeiro do 2006. 
 
“International Advanced Arbitration Practice Workshop”, seminário organizado pela 
CCI, orador, Paris, França, 13-14 de novembro do 2006. 
 
“Second Arbitration Assembly in Islamic & International Perspective”, seminário 
organizado pela Saudi International Chamber of Commerce, orador, Al Khobar, 
Reino da Arabia Saudita, 23 de novembro do 2006. 
 
“Etats généraux des Services internationaux du monde juridique et judiciaire”, 
conferência organizada pela Ordre des Avocats du Barreau de Paris, o Conseil 
National des Barreaux e a Fondation pour le Droit Continental, orador, Paris, França, 
23 de fevereiro do 2007. 
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“Fourth Annual International Arbitration Seminar: How to Handle Oil and Gas 
Industry Cases”, seminário organizado pelo Washington College of Law of American 
University, orador, Washington D.C., Estados Unidos, 9-12 de outubro do 2007. 
 
“Arbitraje de construcción: algunas cuestiones de interés”, seminário organizado 
pelo Club Español de Arbitraje, apresentação sobre “A experiência da CCI em 
questões de multiplicidade de partes e contratos em arbitragens de construção”, 
Madrid, Espanha, 11 de dezembro do 2007. 
 
“Arbitrage international : la question de l’exécution des sentences”, seminário 
organizado pela European American Chamber of Commerce e Proskauer Rose LLP, 
orador, Paris, França, 23 de janeiro do 2008. 
 
“International Arbitration Conference”, seminário organizado por Dewey & LeBoeuf 
y Musat & Asociatii, apresentação sobre “ICC and the Resolution of Disputes Arising 
from Infrastructure and Construction Projects”, Bucareste, Romênia, 19 de março do 
2008. 
 
“The 10th Anniversary of the ICC Rules of Arbitration”, conferência organizada pela 
CCI, participante no debate sobre a revisão do disposto pelo Regulamento de 
arbitragem da CCI sobre o tribunal arbitral, Paris, França, 23 de abril do 2008. 
 
“Roundtable on States and State-Controlled Entities as Claimants in International 
Investment Arbitration”, seminário organizado pela Columbia University, participante 
encarregado de moderar a segunda parte dos debates, Nova York, Estados Unidos, 
19 de março do 2010. 
 
“The Commencement of Arbitration Proceedings; Does It Matter?”, conferência 
organizada pelo Chartered Institute of Arbitrators, participante no debate sobre o 
tema: “The View of the Claimant”, Paris, França, 9 de abril do 2011. 
 
“1st Regional ICC YAF MENA Symposium”, conferência organizada pela CCI, 
apresentação sobre “The Tribunal’s Perspective and Describing the Tools Available 
to an Arbitral Tribunal to Contribute to the Improvement of Time and Costs in 
International Arbitration”, Dubai, U.A.E., 27 de janeiro do 2013.  
 
“L’arbitre d’urgence a-t-il trouvé preneur ou le juge des référés a-t-il encore de belles 
années devant lui ?”, conferência organizada por Wake up (with) Arbitration, orador, 
Paris, França, 20 de novembro de 2013. 
 
Apresentação sobre “Fashion and Conformism in International Arbitration: Some 
Problems With Conventional Wisdom” no Tribunal Permanente de Arbitragem, Haia, 
Países Baixos, 14 de janeiro de 2015.  
 
“ICC’s New Policies on Transparency and Efficiency”, conferência organizada pela 
CCI, apresentação sobre “The Publication of Information on Arbitrators”, Paris, 
França, 10 de março de 2016. 
 
“Arbitration Days in Armenia”, conferência organizada pelo Conselho da Europa, 
orador e moderador, Yerevan, Armênia, 14-15 de outubro de 2016. 

 
“Reforming Arbitration Institutions in Ukraine”, conferência organizada pelo 
Conselho da Europa, orador e moderador, Kiev, Ucrânia, 23 de janeiro de 2017. 

 
“Parité dans l’arbitrage (Préjugés – Diversité – Egalité : où en sommes-nous?)”, 
conferência organizada pelo Barreau de Paris e Arbitral Women, orador, Paris, 
França, 27 de abril de 2017. 
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“Diversité dans l’arbitrage – par où commence le changement ?”, conferência 
organizada pelo Barreau de Paris, Paris Arbitration – Home of International 
Arbitration, Arbitral Women, a CCI, a AFA, o CMAP e Wake up (with) Arbitration, 
orador, Paris, França, 12 de abril de 2018. 
 
“Supporting Effective Domestic Remedies and Facilitating the Execution of 
European Court of Human Rights judgments”, visita de estudo da CCI e da AFA, 
organizada pelo Conselho da Europa e Eliseo Castineira, orador e moderador, 
Paris, França, 25-26 de fevereiro de 2019. 
 
“The Revision of Final Awards: When, If Ever, Is It Acceptable?”, 17th ICC Miami 
Conference on International Arbitration, orador, Miami, Estados Unidos, 12 de 
novembro de 2019. 
 
“Buenas prácticas, ¿qué esperamos de las instituciones y de los árbitros?”, XI 
Miradas Cruzadas Franco-Españolas, organizado pelo Club Español del Arbitraje e 
o Comité français de l’arbitrage, moderador, Paris, França, 28 de fevereiro de 2020. 
 
“Cultural Differences in International Arbitration”, webinar organizado pelo Asian 
International Arbitration Centre (AIAC), orador, Kuala Lumpur, Malásia, 6 de maio 
de 2020. 


