TRIBE ARBITRATION

Roberto Castro de Figueiredo
rfigueiredo@tribearb.com
+44 (0) 20 8638 0707
+55 11 3230 8937

Roberto é advogado e árbitro com expertise em arbitragem comercial e de investimento,
direito internacional público, direito internacional da propriedade intelectual e disputas
em energia. Ele representa clientes em arbitragens internacionais e domésticas,
incluindo procedimentos arbitrais instituídos de acordo com a Convenção de Arbitragem
da CCEE, e em outros modos de solução de controvérsias, como a mediação, expert
determination, ICC DOCDEX e disputas sobre registros de nomes de domínio (UDRP).
Roberto também atua como expert em diferentes jurisdições.
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.

FORMAÇÃO ACADÊMICA
▪
▪

▪
▪
▪

Queen Mary, Universidade de Londres, PhD
Centro de Direito e Política de Energia, Petróleo e Minério - CEPMLP,
Universidade de Dundee, LLM in International Dispute Resolution and
Management
Universidade de Viena, Especialização em Direito das Relações Internacionais
Universidade BPP (Londres), GDL
Pontifícia Universidade Católica do Rio de Janeiro, Bacharel em Direito

IDIOMAS
▪
▪

Inglês
Português

QUALIFICAÇÕES
▪
▪

Advogado – Brasil (2003)
Advogado – Portugal (2017)
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TRIBE ARBITRATION
EXPERIÊNCIA
Banking & Capital Market
▪
▪

Represented a private equity fund in an ICC arbitration concerning total return
swap agreements.
Advised a major Brazilian bank on ICC DOCDEX proceedings.

Arbitragem de Investimento
▪
▪

Representou um investidor em uma arbitragem ICSID contra um estado europeu
instaurada de acordo com um tratado bilateral de investimento.
Assessorou um estado africano em uma arbitragem ICSID instaurada de acordo
com um tratado bilateral de investimento.

Banking & Capital Market
▪
▪

Representou um fundo de private equity em uma arbitragem ICC relativa a
contratos de total return swap.
Assessorou um grande banco brasileiro em um procedimento ICC DOCDEX.

Construção & Engenharia
▪

▪

▪

Representou um dos maiores grupos internacionais de desenvolvimento e
administração de shopping centers em uma arbitragem CAM-CCBC envolvendo
a construção de um shopping center no Brasil.
Representou uma empresa brasileira de engenharia em duas arbitragens CMAFIESP relativas à instalação de plantas de processamento em minas de ouro no
Brasil.
Representou uma empresa internacional de construção em uma arbitragem
CAM-CCBC relativa à construção de uma usina de fertilizantes no Brasil.

Direito Internacional Público
▪

▪

Assessorou um estado africano na criação de uma zone de desenvolvimento
conjunto para a exploração de petróleo e gás em um território marítimo
disputado.
Assessorou um estado africano em uma disputa territorial.

Direito Marítimo e Transporte
▪

Representou uma grande companhia internacional de siderurgia e metalurgia em
uma disputa relativa a um contrato de transporte marítimo em uma arbitragem
ABDM.

Energia Elétrica – Convenção de Arbitragem da CCEE
▪
▪

Representou uma grande companhia industrial em uma disputa relativa a um
contrato de comercialização de energia elétrica em uma arbitragem FGV.
Representou duas grandes companhias internacionais de siderurgia e
metalurgia em uma arbitragem FGV relativa a questões regulatórias do mercado
brasileiro de energia elétrica.
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▪

▪

Representou uma grande companhia internacional de siderurgia e metalurgia em
uma disputa relativa a um contrato de comercialização de energia elétrica em
uma arbitragem FGV.
Representou uma companhia de mineração em uma disputa relativa a um
contrato de comercialização de energia elétrica em uma arbitragem FGV.

Energia Renovável
▪

▪

Representou uma das maiores empresas de energia da Espanha em duas
arbitragens ICC decorrentes da aquisição de negócios no setor sucroalcooleiro
no Brasil.
Representou uma companhia brasileira de energia renovável em uma
arbitragem CAM-CCBC relativa à geração de energia elétrica em uma usina
sucroalcooleira no Brasil.

M&A & Disputas Societárias
▪

▪

▪

▪
▪
▪
▪

Representou os controladores de uma das maiores companhias de
telecomunicação do Brasil em disputa pelo controle da companhia em uma
arbitragem ICC.
Representou um banco estrangeiro contra os seus sócios brasileiros em uma
DTVM em uma arbitragem ICC em que se discutiu o valor das ações alienadas
por força de uma opção de venda.
Representou um dos controladores de uma das maiores companhias de
mineração do país em uma arbitragem CBMA envolvendo controvérsia acerca
da titularidade das ações da companhia.
Representou duas companhias brasileiras de lácteos em uma arbitragem CAMCCBC relativa a um consórcio para a operação de unidades industriais no Brasil.
Representou os vendedores de uma grande companhia brasileira de locação de
automóveis em duas arbitragens CMA-FIESP.
Representou um investidor em uma arbitragem CAM BM&F Bovespa relativa a
um contrato de compra de ações.
Representou uma companhia imobiliária em uma arbitragem FGV relativa a um
contrato de compra de ações.

Mineração, Siderurgia e Metalurgia
▪
▪
▪

Representou uma companhia brasileira de mineração em disputa relativa a um
off-take agreement em uma arbitragem CAM-CCBC.
Representou uma grande companhia brasileira de mineração em uma mediação
pré-arbitragem relativa a uma joint-venture no setor siderúrgico no Brasil.
Representou uma companhia brasileira de siderurgia em procedimento de expert
determination relativo à construção de uma usina siderúrgica no Brasil.

Oil & Gas
▪
▪
▪

Representou uma das maiores companhias de engenharia e construção em
duas arbitragens ICC relativas à construção de duas plataformas de petróleo.
Representou uma companhia internacional de petróleo e gás em uma arbitragem
UNCITRAL/LCIA relativa a um joint operating agreement.
Representou uma companhia brasileira de energia em uma arbitragem CAMCCBC relativa à construção de uma usina termelétrica no Brasil.
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▪
▪
▪

Representou uma companhia internacional de petróleo e gás em uma arbitragem
CBMA relativa à instalação de equipamentos em um campo onshore de gás.
Representou uma companhia internacional de petróleo e gás em uma arbitragem
CBMA relativa a um joint operating agreement.
Assessorou um estado africano em uma disputa relativa a um contrato de
produção compartilhada de petróleo e gás.

Seguro & Resseguro
▪

▪

Representou uma companhia internacional de seguros em uma arbitragem
CAM-CCBC relativa à responsabilidade pelo desmoronamento de um porto
fluvial no Brasil.
Representou resseguradores em uma disputa relativa a resseguro em uma
arbitragem CMA-FIESP.
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PUBLICAÇÕES
▪

Brazilian President’s Assent to the Bill on the Compulsory Licensing of COVID19 Vaccines’ Patents, Kluwer Patent Blog (14 de setembro de 2021)

▪

TRIPS COVID-19 Waiver, Patent Breaking and Investment Treaty Arbitration,
Kluwer Patent Blog (27 de julho de 2021)

▪

Brazilian Senate Approves Bill on the Compulsory Licensing of COVID-19
Vaccines’ Patents, Kluwer Patent Blog (12 de maio de 2021)

▪

The Petrobras Crisis: Arbitrating Investors’ Claims Against the Brazilian Federal
Government, Kluwer Arbitration Blog (6 de março de 2021)

▪

Misapplying the General Rule of Treaty Interpretation: The Salini Test, Kluwer
Arbitration Blog (3 de dezembro de 2019)

▪

The Notion of Investment and Economic Development under the ICSID
Convention, ICSID Convention after 50 Years: Unsettled Issues (2017)

▪

A Anulação das Sentenças Arbitrais “Incompletas” e a Sentença Arbitral
Complementar, A Reforma da Arbitragem (2016)

▪

Fragmentation and Harmonization in the ICSID Decision-Making Process, 11(1)
Transnational Dispute Management (2014). Republicado em Reshaping the
Investor-State Dispute Settlement System: Journeys for the 21st Century (2015)

▪

The Investment Requirement of the ICSID Convention and the Role of
Investment Treaties, 26(3) American Review of International Arbitration (2015)

▪

Brazil: arbitration law reloaded (coautoria com Dr Mark C. Hilgard and Ana Elisa
Bruder), Financier Worldwide (agosto de 2015)

▪

Amendments to the Brazilian Arbitration Law: Supplementary Arbitral Awards and
Excess of Power, Kluwer Arbitration Blog (19 de junho de 2015)

▪

Evolving Meaning: The Interpretation of Investment Treaties and Temporal
Variations, Kluwer Arbitration Blog (21 de março de 2015)

▪

Previous Decisions in Investment Arbitration, Kluwer Arbitration Blog (23 de
dezembro de 2014)

▪

Interpreting Investment Treaties, Kluwer Arbitration Blog (21 de outrubro de
2014)

▪

As Origens do Uso da Arbitragem Como Modo de Solução de Controvérsias em
Disputas Relativas a Investimentos, Revista Brasileira de Arbitragem – Edição
Especial (2011)

▪

Alabama Claims: Decision of the Arbitrators Respecting National Losses, 31
Revista Brasileira de Arbitragem (2011)

▪

Urbaser S.A. e Consorcio de Aguas Bilbao Bizcaia, Bilboa Biskaia Ur
Partzuergoa vs. Argentina (ICSID Case n. ABR/07/26): a decisão sobre o pedido
de desqualificação de árbitro de 12.08.2010, 29 Revista de Arbitragem e
Mediação (2011)

▪

Mobil v. Venezuela: The Nationality Requirement under the ICSID Convention, 3
Yearbook on Arbitration and Mediation (2011)

▪

Question Mark on the Arbitrability of Disputes Arising out of Public Contracts in
Brazil, Kluwer Arbitration Blog (22 de outubro de 2010)
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▪

Euro Telecom v. Bolivia: The Denunciation of the ICSID Convention and ICSID
Arbitration under BITs, 6(1) Transnational Dispute Management (2009)

▪

ICSID and Non-Foreign Investment Disputes, 4(5) Transnational Dispute
Management (2007)
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