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TRIBE ARBITRATION
Sobre Nós

Fundada em 2020, a Tribe Arbitration oferece

serviços especializados em arbitragem e outros

modos de solução de controvérsias.

Nossos membros são advogados brasileiros

com experiência em arbitragens sob as regras

das principais câmaras internacionais de

arbitragem (ICC, ICSID e LCIA) e arbitragens ad

hoc sob as regras de arbitragem da UNCITRAL,

assim como em arbitragens perante as

principais câmaras de arbitragem do Brasil

(CAM-CCBC, AmCham, FGV, CBMA, CMA-

FIESP e CAM BM&F Bovespa).
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Nossa Equipe

ROBERTO CASTRO DE FIGUEIREDO é advogado e

árbitro. Membro da Ordem dos Advogados do Brasil

(2003) e da Ordem dos Advogados de Portugal (2017),

Roberto tem expertise em arbitragem comercial e de

investimento, direito internacional público, direito

internacional da propriedade intelectual e disputas em

energia. Roberto foi sócio da prática de arbitragem do

Mayer Brown LLP em São Paulo e, antes disso,

advogado do escritório Sergio Bermudes Advogados.

Roberto também fez parte da prática de arbitragem

internacional e direito internacional público do escritório

Dewey & LeBoeuf LLP em Washington, DC, Estados

Unidos.

rfigueiredo@tribearb.com

+44 (0) 20 8638 0707

+55 (11) 3230 8937
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Nossa Equipe

LEONARDO VALLADARES PACHECO DE

OLIVEIRA é advogado e professor em Londres, onde

leciona direito contratual inglês e direito societário

inglês no programa de graduação da Royal Holloway,

Universidade de Londres. Leonardo tem expertise em

direito do comércio internacional, contratos comerciais

e arbitragem. Membro da Ordem dos Advogados do

Brasil (2003), Leonardo atuou no contencioso cível, no

Rio de Janeiro. Leonardo também é editor da revista

Vindobona Journal of International Commercial Law

and Arbitration e faz parte do quadro de editores da

International Arbitration Law Review.
loliveira@tribearb.com

+44 (0) 20 8638 0934
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Nossos Serviços

Nós representamos clientes em

procedimentos internacionais e domésticos

no Brasil, incluindo procedimentos arbitrais

sob as regras da principais câmaras de

arbitragem internacionais e brasileiras,

mediação, expert determination, ICC

DOCDEX e disputas sobre registros de

nomes de domínio (UDRP).

Nós também atuamos como experts ou

consultores em direito brasileiro em

suporte a escritórios de advocacia em

diferentes jurisdições.
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Nossa Singularidade

▪ EXPERTISE: Nós somos experts em solução
de controvérsias e também temos expertise
em direito inglês.

▪ EXPERIÊNCIA: Temos um histórico de
atuação em solução de controvérsias.

▪ LOCALIZAÇÃO: Estamos presentes nas
principais sedes de arbitragem internacional.

▪ EFICIÊNCIA DE CUSTOS: Oferecemos
estruturas de honorários flexíveis e valores
competitivos.
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