
Curriculum vitae Juan Fernández-Armesto 

 

 

1. Identificação pessoal e profissional 

 

 Advogado e sócio-fundador de Armesto & Asociados 

 C/ General Pardiñas, 102, 8ª izqda..; 28006; Madrid – Espanha; 

 Tel: (34) 91 562 16 25 

 jfa@jfarmesto.com 

 www.jfarmesto.com  

 

2. Educação e experiência universitária 

 

2.1. Formação acadêmica 

 Cursou o ensino secundário em Bonn (Alemanha) e em Madrid, onde em 1972 obteve o título 

de Abitur; 

 Realizou os seus estudos universitários na Universidad Pontificia Comillas - ICADE, 

em Madrid, onde se licenciou em Direito em 1977 e em Ciências Empresariais em 1978; 

 Em 1983 obteve o título de Doutor em Direito pela Universidade Autónoma de Madrid 

(excelente cum laude), defendendo uma tese sobre créditos documentários; 

 

2.2. Carreira universitária 

 Em 1978 começou a dar aulas de Direito Comercial na Universidad Pontificia Comillas - 

ICADE, como Professor Assistente; 

 Em 1988 foi designado Professor Ordinário e posteriormente Catedrático daquela 

Universidade, onde deu aulas até ao ano de 2009. 

 

3. Experiência profissional 

 

3.1. Experiência 

 Entre 1983 e 1996 foi sócio de Uría Menéndez, e a partir de 1993 passou a dirigir o 

departamento de contencioso e arbitragem; 

 Entre 1996 e 2000 foi Presidente da Comissão Nacional do Mercado de Valores 

espanhola; 

 Árbitro independente e de atuação exclusiva desde 2001. 

 

3.2. Associações profissionais 

 Delegado do Comitê espanhol na Comissão de Arbitragem da Câmara de Comércio 

Internacional (2001- ); 

 Co-fundador e Vice-Presidente do Club Español del Arbitraje (2005- ); 

 Vice-Presidente do Comitê de Arbitragem da International Bar Association (2008-2009). 

 



4. Experiência arbitral 

 

4.1. Como advogado 

 Enquanto coordenador do departamento de contencioso e arbitragem de 

Uría Menéndez, atuou em mais de 40 arbitragens, domésticas e internacionais. 

 

4.2. Como árbitro 1 

 Atuação exclusiva como árbitro desde 2001; 

 Presidente ou co-árbitro em vinte arbitragens ICSID; 

 Presidente, co-árbitro ou árbitro único em mais de 40 arbitragens CCI; 

 Presidente, co-árbitro ou árbitro único em mais de 50 arbitragens AAA, LCIA, VIAC, 

DIAC e processos ad hoc segundo o Regulamento UNCITRAL; 

 Presidente, co-árbitro ou árbitro único em arbitragens domésticas espanholas 

administradas pela Corte Española de Arbitraje, pela Corte de Arbitraje de Madrid, 

pelo Tribunal Arbitral de Barcelona, pela CIMA e ad hoc. 

 Os litígios em que atuei como árbitro incluem questões resultantes de contratos de 

compra e venda de empresas (falsidade das garantias, ajustes de preço, problemas de 

contabilidade), de acordos de sócios, de contratos de agência e distribuição, 

da extinção de joint ventures, de contratos financeiros, bancários e de turismo; além de 

arbitragens de construção, relacionadas com barragens, centrais eléctricas, pipelines, 

empreitadas integrais e outros projetos de infraestruturas. 

 

4.3. Listas de árbitros que integra 

 Membro do Painel de Árbitros do ICSID, indicado pelo Reino de Espanha.   

 Membro das Juntas de Apelação das Autoridades Supervisoras Europeias 

(ESMA, EBA e EIOPA) 

 Integrante das listas de árbitros da AAA/ICDR, Euroarbitration, CIMA e Corte de 

Arbitraje de Madrid. 

 

5. Publicações e conferências em matéria arbitral ou relacionável 

 

5.1. Livros 

 Los créditos documentarios irrevocables; La Coruña, 1984; 

 El Derecho del Mercado Financiero; Coautores: Luis de Carlos; Madrid, 1992; 

 El Gobierno de la Empresa; Coordenado por Eduardo Bueno Campos; 

Juan Fernández-Armesto contribuiu com a redação do capítulo 11: La retribución de 

los consejeros; Madrid, 2004; 

                                                      
1  Uma lista completa de arbitragens em que atuou desde 2001 está disponível em: <http://www.jfarmesto.com 
/pt/abogados.php?cid=7&id=1> 



 Estudio sobre la reforma de los mercados financieros europeos; Coordenado por: Aldo 

Olcese e Miguel Martín; Juan Fernández-Armesto contribuiu com a redação do capítulo 

7: La supervisión de valores en Europa; Madrid, 2004; 

 El arbitraje comercial internacional: Estudio de la Convención de Nueva York con 

motivo de su 50º aniversario; Juan Fernández-Armesto contribuiu com a redação do 

comentário ao Artigo II.3: La Remisión de las Partes al Arbitraje; Coautores: Guido S. 

Tawil e Eduardo Zuleta; Buenos Aires, 2008. 

 

5.2. Artigos recentes2 

 The time has come - A Plea for Abandoning Secrecy in Arbitration; Les Cahiers de 

l'Arbitrage / The Paris Journal of International Arbitration, 2012-3; 

 A Arbitragem Internacional na lei de Arbitragem Espanhola após a Reforma de 2011; 

Publicado nos anais do IV Congresso do Centro de Arbitragem da Câmara de 

Comércio e Indústria Portuguesa (Centro de Arbitragem Comercial); 2011; 

 El arbitraje societario tras la última reforma; Publicado nos anais da Academia 

Matritense del Notariado, Tomo LII, p.142; 2012. 

 
5.3. Conferências recentes3 

 The consequences and effects of a positive finding of corruption on the merits, 

34º Encontro Anual do ICC Institute of World Business Law (Paris, França); 2014; 

 Quantificação dos prejuízos em arbitragem – como falham muitas arbitragens?, 

IV Encontro Internacional de Arbitragem de Coimbra (Coimbra, Portugal); 2014; 

 The new world order of economic relations in light of arbitral case-law, Reunião anual 

do Grupo Latinoamericano da CCI (Beaune, França); 2014. 

 

6. Idiomas 

 

 Espanhol – Língua materna; 

 Alemão, inglês e português – Bilíngue; 

 Francês – Lê e compreende. 

                                                      
2 Uma lista completa dos artigos publicados está disponível em: <http://www.jfarmesto.com/pt/publicaciones.php?sid=1&cid=5> 
3  Uma lista completa das conferências de que participou está disponível em: <http://www.jfarmesto.com/pt/publicaciones. 
php?cid=6&sid=0> 


