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Advogado especializado em Contencioso e Arbitragem Complexos, Finanças 

Empresariais Complexas, e Restruturação e Insolvências. 

Árbitro  

Membro da comissão permanente do Tribunal de Arbitragem de Espanha (Corte 

Española de Arbitraje), do conselho de administração do Clube de Arbitragem de 

Espanha, do tribunal de arbitragem CIMA, do Tribunal de Arbitragem de Espanha, da 

Comissão ICC sobre Arbitragem, do ICC Institute of World Business Law, do Tribunal de 

Arbitragem Internacional de Londres (LCIA), e do Centro de Arbitragem Comercial da 

Câmara de Comércio de Indústria de Portugal. 

Anteriormente 

▪ Secretário do Conselho de Administração, da Comissão Executiva, da Comissão de 

Nomeações e Remunerações, e da Comissão de Auditoria da empresa espanhola 

cotada em Bolsa Tecnocom, de 2013 a 2017 

▪ Diretor e Secretário do Conselho de Administração da Metrocall, uma joint-venture 

da Tecnocom e da Metro de Madrid, de 2013 a 2017 

▪ Primeiro Sócio espanhol e Diretor dos Departamentos Corporativo e de 

Restruturações, Ashurst LLP, de 2001 a 2013 

▪ Codiretor dos Departamentos de Arbitragem e Contencioso, Ashurst LLP, de 2001 a 

2007  

▪ Sócio, Ariño & Almoguera (atualmente, Ariño & Villar), de 1997 a 2001 

▪ Secretário do Conselho de Administração e do Conselho Geral do Grupo Radio 

Televisión Española (RTVE), de 1996 a 1997 

▪ Associado e sócio, Melchor de las Heras (atualmente, CMS), de 1990 a 1996 

Habilitações Académicas 

▪ Membro da CCI Task Force sobre aplicação privada das leis antimonopólio 

▪ Membro do Conselho Académico da Fundação para a Investigação sobre o Direito e 

a Empresa FIDE, Madrid 

▪ Professor de Direito das Sociedades, ICADE, Universidad Pontificia Comillas, Madrid 

(até 2017) 

▪ Professor de Direito da Insolvência, Fundação FIDE (2008-2014) 

▪ Visiting Fellow  do Rock Center for Corporate Governance, Faculdade de Direito da 

Stanford University, Visiting Scholar do Stanford Institute for Economic Policy 

Research SIEPR, e Bolseiro visitante do Center on Democracy, Development and 

the Rule of Law CDDRL, Stanford University, durante o ano académico de 2007-

2008Membro do grupo de especialistas em Direito que elaborou a versão 

preliminar para a Comissão Europeia do “Estudo sobre as condições das 

reclamações por danos em caso de infração das regras da concorrência na CE”  

▪ Licenciatura em Hautes Etudes Européennes, College d'Europe, Bruges (1988-

1989) 

▪ Licenciaturas em Direito (1987) e Economia (1988), ICADE, Universidad Pontificia 

Comillas, Madrid 

Experiência em processos complexos de Contencioso e Arbitragem 

▪ Aconselhamento de um grupo de investidores financeiros internacionais nas suas 

reclamações, acima de € 1 bilião, relativamente ao financiamento de uma grande 

infraestrutura espanhola. 
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▪ Aconselhamento de um grande hedge fund numa série de reclamações em relação 

à sua participação num dos maiores grupos de vestuário europeus.  

▪ Defesa do distribuidor espanhol de um fabricante de motores europeu em 

processos judiciais relativamente à aplicação privada da lei antimonopólio. 

▪ Aconselhamento de um dos principais titulares de obrigações relativamente ao 

esquema de resolução do Banco Popular.  

▪ Presidente do tribunal de arbitragem num litígio relativamente a um instrumento 

financeiro sofisticado. 

▪ Presidente do tribunal numa arbitragem relacionada com a cessação de um acordo 

de gestão de longo prazo de um hotel. 

▪ Representação de um banco de investimento independente numa arbitragem sobre 

uma taxa de sucesso decorrente de um mandato de fusão e aquisição.  

▪ Representação da subsidiária espanhola de um grupo multinacional líder na área 

da alimentação contra um grande fornecedor de uma cadeia de supermercados 

espanhola relativamente à cessação de um acordo de fornecimento.  

▪ Representação de um fundo de investimento internacional num processo judicial 

contra uma empresa industrial espanhola numa cláusula "earn-out" num SPA. 

▪ Árbitro designado por uma parte num litígio entre duas empresas de IT espanhola 

relativamente ao exercício de uma opção de compra sobre as ações de uma 

subsidiária. 

▪ Árbitro designado por uma parte num litígio entre duas empresas espanholas bem 

conhecidas relativamente a uma cláusula "earn-out" de SPA sobre a aquisição de 

uma empresa de transporte rodoviário. 

▪ Árbitro designado por uma parte num litígio entre duas empresas lideres 

espanholas no setor energético, relativamente a um contrato de gás a longo prazo. 

▪ Árbitro designado por uma parte num litígio entre a sociedade de investimento de 

um banco líder espanhol e um escritório familiar espanhol, relativamente ao preço 

de exercício de uma opção de compra sobre as ações de uma empresa líder de 

alimentação e bebidas. 

▪ Árbitro designado por uma parte num litígio entre várias empresas de um grupo 

líder internacional do setor do lazer e uma empresa hoteleira espanhola 

relativamente à cessação de um acordo de joint-venture. 

▪ Árbitro designado por uma parte num litígio entre duas empresas espanholas sobre 

a cessação de um acordo de joint-venture relativamente a uma central de gestão 

de resíduos. 

▪ Árbitro único num litígio entre duas empresas espanholas relativamente a um 

contrato de serviços de desenvolvimento de negócios.  

▪ Árbitro designado por uma parte num litígio entre duas empresas espanholas sobre 

um mandato de fusão e aquisição.  

▪ Árbitro único num litígio entre um concessionário automóvel espanhol e um dos 

principais fabricantes de automóveis relativamente à cessação de uma relação de 

distribuição e ao montante da compensação. 

▪ Árbitro designado por uma parte num litígio entre uma empresa controlada por 

uma comunidade autónoma espanhola e uma empresa controlada por um fundo 

acionista privado europeu, relativamente à cessação de um contrato de operação e 

manutenção a longo prazo de uma central de gestão de resíduos. 
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▪ Árbitro único num litígio entre duas empresas espanholas de energias renováveis 

sobre um contrato chave na mão para uma central solar.  

▪ Presidente do tribunal de uma arbitragem envolvendo duas empresas imobiliárias 

espanholas sobre a determinação do preço de compra e venda de um edifício de 

escritórios em Madrid. 

▪ Árbitro único numa disputa entre a subsidiária espanhola de um dos maiores 

grupos de telecomunicações e uma empresa de telecomunicações espanhola sobre 

um acordo de cooperação. 

▪ Árbitro único num litígio entre uma empresa espanhola e um particular espanhol 

relativamente a um acordo de compra e venda relativamente a uma empresa 

espanhola.  

▪ Árbitro designado por uma parte num litígio entre um fabricante líder internacional 

de componentes elétricos (comprador) e o principal acionista (vendedor) de uma 

empresa espanhola a operar no mesmo setor.  

▪ Aconselhamento a uma empresa líder espanhola do setor dos produtos químicos 

em procedimentos de arbitragem num litígio com uma empresa líder espanhola do 

setor energético, relativamente a um fornecimento de energia de longo prazo. 

▪ Aconselhamento de uma das partes na arbitragem entre uma fundação espanhola 

bem conhecida e uma empresa espanhola relativamente a defeitos de construção. 

▪ Secretário numa arbitragem entre um banco europeu líder e uma empresa 

europeia de serviços de proteção e segurança.  

Publicações  

▪ Derecho de información del accionista minoritario y Ley de Jurisdicción Voluntaria 

(Direito da informação do acionista minoritário e Lei da Jurisdição Voluntária), Liber 

Amicorum Gonzalo Jiménez-Blanco, Ed. Aranzadi, Madrid, 2018  

▪ Reconocimiento de laudos extranjeros en España: algunas consideraciones 

procedimentales y de competencia tras la Ley de Cooperación Jurídica Internacional 

en materia civil a la luz de la más reciente jurisprudencia (Reconhecimento de 

decisões estrangeiras em Espanha: algumas considerações processuais e da 

concorrência depois da Lei de Cooperação Jurídica Internacional em matéria civil à luz 

da mais recente jurisprudência), Anuário da Arbitragem 2018 (a publicar), Coord. 

Menéndez, M.J., Ed. Civitas, Madrid. Coautor com Antonio Góngora. 

▪ Las crisis empresariales. La solicitud y la declaración de concurso, Fundamentos de 

Derecho Empresarial, Derecho Concursal (As crises empresariais. O pedido e a 

declaração de insolvência, Fundamentos do Direito Empresarial, Direito da 

Insolvência), Tomo IV, AAVV, Ed. Aranzadi, 3ª edição, Madrid, 2018. 

▪ Algunas consideraciones sobre el arbitraje de acciones indemnizatorias de daños 

derivados de comportamientos anticompetitivos y la Directiva de Daños (Algumas 

considerações sobre a arbitragem de ações indemnizatórias de danos derivados de 

comportamentos anticoncorrenciais e a Diretiva sobre Danos); Spain Arbitration 

Review nº 29, Club Español de Arbitraje, 2017. Coautor com Antonio Góngora. 

▪ Enquadramento básico dos danos em arbitragem, X Congresso do Centro de 

Arbitragem da Câmara de Comércio e Indústria, Lisboa, 2017. Las cuestiones 

preliminares o antecedentes en el arbitraje (o la mal llamada prejudicialidad en el 

arbitraje) (As questões preliminares ou antecedentes na arbitragem (ou a mal 

designada prejudicialidade na arbitragem), Anuario de Arbitraje 2017, Coord. 

Menéndez, M.J., Ed. Civitas, 1ª edição, Madrid, 2017. Coautor com Carlos González 

Pulido. 
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▪ Practical remarks on some of the most common issues in M&A arbitration 

(Observações práticas sobre algumas das questões mais comuns em arbitragem em 

fusões e aquisições), Spain Arbitration Review Nº 26, Club Español de Arbitraje, 

2016. 

▪ El oportunismo en la acción de anulación del laudo (O oportunismo na ação de 

anulação da decisão), Anuario de Arbitraje 2016, Coord. Jiménez Blanco, G.; Ed. 

Civitas, 1ª edição, Madrid, 2016. 

▪ Setting aside of arbitral awards in recent case law in Spain, The Challenges and the 

future of commercial and investment arbitration (Colocando de parte as decisões 

arbitrais num caso recente em Espanha, Os desafios e o futuro da arbitragem 

comercial e de investimento), Liber Amicorum Professor Jerzy Rajski; Ed Beata 

Gessel-Kalinowska vel Kalisz, Tribunal de Arbitragem Lewiatan, Varsóvia, 2015. 

▪ M&A Arbitration in Spain. Arbitration of M&A transactions: A global practical guide 

(Arbitragem em fusões e aquisições em Espanha. Arbitragem em transações de 

fusões e aquisições: um guia prático global), O´Neill et Al., Global Law & Business, 

2013. 

▪ Financial Restructurings in Spain (Restruturações financeiras em Espanha), Ashurst, 

2011. 

▪ Arbitration and mediation combined. The independence and impartiality or arbitrators 

(A independência e a imparcialidade dos árbitros), Liber Amicorum Bernardo 

Cremades, Arias and Fernández Ballesteros et Al., Ed. La Ley, Madrid, 2010. 

▪ Las solicitudes de concurso necesario infundadas. 2010 Anuario Contencioso para 

Abogados. Los casos más relevantes sobre litigación y arbitraje en 2009 de los 

grandes despachos (Os pedidos de insolvência infundados. 2010. Anuário Contencioso 

para Advogados. Os casos mais relevantes sobre contencioso e arbitragem em 2009 

dos grandes escritórios), AAVV, Ed. La Ley, Madrid, 2010. 

▪ La directiva europea de la mediación civil y mercantil. La mediación y el arbitraje en 

el comercio internacional (A diretiva europeia da mediação civil e comercial. A 

mediação e a arbitragem no comércio internacional), Noticias de la Unión Europea nº 

292, Wolters Kluwer España, 2009. 

▪ Tactics in M&A Arbitration Proceedings (Táticas em processos de arbitragem em 

fusões e aquisições), Wach et Al., German Law Publishers, Frankfurt, 2008. 

Idiomas 

Espanhol: língua materna. Inglês: nível elevado escrito e falado. Francês: lido e falado 

fluentemente 


