
 

IDENTIFICAÇÃO PESSOAL E PROFISSIONAL 

 

Nome: MARINA MENDES COSTA, advogada inscrita na OAB/SP e Ordem dos Advogados de Paris (Barreau 

de Paris) 

Endereço profissional: Gouvêa Vieira Advogados, 3, Avenue Franklin Roosevelt, 75008, Paris, França 

Telefone: + 33 1 42 56 03 25 

Fax: + 33 1 53 7604 16 

E-mail: mmc@eagv.com.fr 
 

 

EDUCAÇÃO E EXPERIÊNCIA UNIVERSITÁRIA 

 

1997    UNIVERSIDADE DE PARIS II - PANTHÉON – ASSAS (Paris, França) – Mestrado em Direito 

Internacional Privado e do Comércio Internacional – tema de dissertação « Le règlement de 

différends dans le cadre du Mercosur - Le Protocole de Brasilia » [Resolução de litígios no âmbito do 

Mercosul – O Protocolo de Brasília], sob a direção da Professora Hélène Gaudemet-Tallon. 

 

1995    FACULDADE DE DIREITO DA UNIVERSIDADE DE SÃO PAULO  - LARGO SÃO 

FRANCISCO (São Paulo, Brasil) – Bacharelado. 

 

2010 - 2012 

UNIVERSIDADE DO HAVRE – Le Havre, França – Professora convidada no Mestrado de 

Administração, Trocas Internacionais com a América Latina – aulas sobre Investimentos no Brasil e a 

arbitragem da Câmara de Comércio Internacional na América Latina. 

 

2010- 2011 

UNIVERSIDADE NOVA DE LISBOA – Lisboa, Portugal – Professora convidada na Pós Graduação 

em Arbitragem – aulas sobre a Lei de arbitragem Brasileira e a prática da arbitragem no Brasil. 

 

2005 – 2009 

UNIVERSIDADE DE NANCY – Nancy, França – Professora convidada no Mestrado de Direito 

Comercial Internacional – aulas sobre temas diversos relacionados à arbitragem tais como cláusulas 

patológicas e “multi-tiered clauses”, arbitragens na presença de pluralidade de partes e contratos, 

nomeação e recusa de árbitros, etc. 

 

2005 – 2008 

UNIVERSIDADE DE VERSALHES – Versalhes, França – Professora convidada no Mestrado de 

Arbitragem Comercial Internacional – aulas sobre a arbitragem e práticas da Corte Internacional de 

Arbitragem da Câmara de Comércio Internacional. 

 

2006 – 2007 

ESCOLA DA ORDEM DOS ADVOGADOS DE PARIS (BARREAU DE PARIS) – Paris, França – 

Professora convidada – aulas sobre o procedimento arbitral da Corte Internacional de Arbitragem da 

Câmara de Comércio Internacional. 

 

 

EXPERIÊNCIA PROFISSIONAL 

 

Atualmente 

 GOUVEA VEIRA ADVOGADOS – Paris, França – Advogada – Responsável pela área de arbitragem 

interna e internacional – prática em direito empresarial, societário, contratos, direito internacional 

privado, investimentos estrangeiros na França e no Brasil.  

 

2008 - 2012 

 CHENUT OLIVEIRA SANTIAGO SOCIEDADE DE ADVOGADOS – Paris, França – Advogada Of 

Counsel – Responsável pela área de arbitragem interna e internacional – prática em direito empresarial, 

societário, contratos, direito internacional privado, investimentos estrangeiros na França e no Brasil.  

 

2001 - 2008 

CORTE INTERNACIONAL DE ARBITRAGEM DA CÂMARA DE COMÉRCIO 

INTERNACIONAL (“ICC”) – Paris, França – Conselheira Adjunta nas equipes da América Latina e 

Europa do Leste 



 

Advogada responsável pelo acompanhamento de centenas de casos de arbitragem internacionais 

envolvendo empresas públicas e privadas, Estados soberanos e suas emanações, de origem notadamente 

latino-americana (Brasil, Argentina, Chile, Uruguai, Bolivia, Equador, Mexico, Costa Rica, República 

Dominicana, dentre outros), península ibérica (Portugal e Espanha), países nórdicos (Noruega e Suécia) e 

Europa do leste (Polônia e Sérbia). Análise de litígios comerciais variados envolvendo diversos setores 

econômicos (por exemplo, construção, gás e petróleo, eletricidade, transporte, telecomunicações, 

farmacêutico) e questões comerciais (por exemplo, distribuição, venda de mercadorias, agência, joint 

ventures, consórcios, acordos de acionistas, contratos de turn-key) com valores em litígio de até US$ 1 

bilhão. Estes casos foram acompanhados em português, francês, inglês e espanhol. 

 

2000 – 2001 

VEIRANO ADVOGADOS ASSOCIADOS – São Paulo, Brasil – Advogada no departamento de direito 

societário 

 

Estruturação de operações comerciais, registro de investimentos estrangeiros, constituição de sociedades, 

redação de documentos societários, auditorias jurídicas, assessoramento e consultoria jurídica na 

negociação e redação de contratos comerciais. 

 

Membro: 

 

- Grupo Latino-Americano de Arbitragem da ICC 

- ICC Task Force sobre a revisão do Regulamento de Arbitragem da ICC 

- ICC Task Force sobre arbitragem envolvendo Estados e entidades estatais 

- Comitê Brasileiro da Câmara de Comércio Internacional (ICC Brasil) 

- Comitê Brasileiro de Arbitragem (CBar) 

- Comitê Françês de Arbitragem (CFA) 

- Association Française d’Arbitrage (AFA) 

- International Arbitration Institute (IAI) 

- Young International Arbitration Group da London Court of International Arbitration (YIAG)  

- Comissão de Jovens Arbitralistas da Câmara de Comércio Brasil-Canadá;  

- Comissão de Internacionalização da Câmara de Comércio Brasil-Canadá. 

 

 

EXPERIÊNCIA ARBITRAL 

 

Árbitro: 

 

- Centro Brasileiro de Mediação e Arbitragem (CBMA), Rio de Janeiro. 

- Conselho Arbitral do Estado de São Paulo (CAESP), São Paulo. 

- Câmara de Arbitragem Empresarial Brasil (CAMARB), Belo Horizonte. 

- Centro de Arbitragem da Câmara de Comércio e Indústria de Lisboa. 

 

Advogado: 

 

- Arbitragem perante a London Court of International Arbitration, envolvendo empresas brasileira e 

chinesas com base em contrato de distribuição e joint-venture no Brasil. Sede da arbitragem: Londres. 

Idioma da arbitragem: inglês. Valor em litígio: aproximadamente 1 milliard 200 million d’Euros. 

 

 

PUBLICAÇÕES E CONFERÊNCIAS EM MATÉRIA ARBITRAL 

 

Publicações: 

 

“A reforma do Direito Francês de arbitragem: a França reforça sua atratividade como sede de arbitragens 

internacionais”, Revista Brasileira de Arbitragem e Mediação, ano 8, nº 30 (julho – setembro 2011), p. 27. 

 

“Os poderes do tribunal arbitral para decretar medidas cautelares”, Revista Brasileira de Arbitragem e 

Mediação, ano 8, nº 28 (janeiro – março de 2011), p. 109. 

 

 “Ofensa à ordem pública nacional decorrente de ausência de assinatura de cláusula compromissória – 

comentários à SEC 978/STJ”, Revista Brasileira de Arbitragem e Mediação, ano 7, nº 24 (janeiro – março de 

2010), p. 215. 



 

“Insolvency and arbitration”, Global Arbitration Review, Junho de 2008, volume 3, issue 3, p. 26. 

 

“Comentários ao acórdão da Segunda Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça do Estado de São 

Paulo sobre arbitragem e liquidação de empresas” – Saúde ABC x Interclínicas, Revista de Arbitragem e 

Mediação, ano 4, nº 15 (outubro – dezembro de 2007), p. 210. 

 

“L’arbitrage international au Brésil”, Magazine Décideurs – Guide Annuaire Risk Management, Assurance et 

Contentieux 2007, p. 190. 

 

“Comentários ao laudo final proferido em 27 de janeiro de 2000 no procedimento CCI nº10.551”, Revista 

Brasileira de Arbitragem, ano I, nº 2, abril – junho de 2004, p. 144. 

 

“Organizações internacionais e arbitragem CCI”, Revista Brasileira de Arbitragem, ano I, nº 0, julho – outubro 

de 2003, p. 162. 

 

“Arbitragem: uma realidade no Mercosul? Comentário ao Protocolo de Brasília para a solução de 

controvérsias”, Revista de Direito Bancário e do Mercado de Capitais e da Arbitragem, nº 9, julho – setembro de 

2000, p. 376. 

 

Conferências, seminários, mesas redondas: 

 

 1º Colóquio organisado conjuntamente pelos Comités Brasileiros e Francês de Arbitragem: “Olhares 

recíprocos franco brasileiros sobre a convenção de arbitragem” - Curitiba, Brasil – 1º de março de 

2012 – palestra sobre “O objeto da convenção de arbitragem”. 

 

 X Congresso do Comité Brasileiro de Arbitragem: “Arbitragem e  Interesse Público” - Brasília, Brasil – 

19 - 20 de setembro de 2011. 

 

 Congresso organizado pelo Centro de Arbitragem da Associação Comercial de Lisboa (15 e 16 de julho 

de 2010) – Lisboa – palestra sobre “ Os Poderes do Tribunal Arbitral para decretar medidas 

cautelares”. 

 

 Palestra organizada pela Câmara de Comércio da França no Brasil (18 de maio de 2010) – São Paulo – 

sobre o tema “ A Arbitragem no direito societário”. 

 

 IX Congresso organizado pelo Comitê Brasileiro de Arbitragem: “Arbitragem e crise” (18 - 20 de 

outubro de 2009) – palestra sobre o tema “As Regras naturais de procedimento arbitral”. 

 

 Palestra organizada pelo escritório de advocacia inglês BakerBotts (31 de março de 2009) – Londres - 

sobre o tema “Arbitration in Brazil: a panoramic overview of its legislation and case law”. 

 

 Palestra organizada pelo Development Institute International (26 de março de 2009 e 23 de maio de 

2010) – Paris - sobre o tema “Sécurisez vos contrats au Brésil: le règlement des conflits commerciaux – 

le choix entre le contentieux étatique et les méthodes alternatives (médiation, conciliation et 

arbitrage)” [Securizar os contratos no Brasil : a resolução de litígios comerciais – a escolha entre os 

tribunais nacionais e os métodos alternativos (mediação, conciliação e arbitragem)]. 

 

 Palestra organizada pelo escritório Júdice, Saragga Leal (29 de janeiro de 2009) – Lisboa - sobre o tema 

“A arbitragem ICC nos países lusófonos: o interesse das práticas ICC e o controle dos riscos”. 

 

 II Congresso organizado pelo Comitê Brasileiro de Arbitragem : “As novas direções da arbitragem no 

Brasil” (22 - 24 de setembro de 2002) – Florianópolis – palestra sobre o tema “A arbitragem ICC e as 

organizações internacionais”. 

 

 

IDIOMAS PROFISSIONAIS  

 

 

Português (lingual materna), Françês (fluente), Inglês (fluente) e Espanhol (leitura fluente, nível escrito e 

falado avançado). 

 

 


