
Ata da 8ª Reunião 

Grupo de Arbitragem de Investimento 

Comitê Brasileiro de Arbitragem (CBAr) 

17 de outubro de 2012 

Local: Demarest (São Paulo)  

 

PARTICIPANTES 

1. Alvaro Pupo  

2. Ana Gerdau de Borja Wald 

3. Camila Biral Demarest 

4. Daniel Levy Ferro 

5. Natalia Lamas Ferro 

6. Natalia Peppi Demarest 

 

ASSUNTOS TRATADOS 

 

1. Abertura da Reunião 

2. Deliberações 

(i) Publicação em Inglês:  

- Prazo para minutas finais dos artigos até 28.01.2013 

- AGB ajustou o Índice, conforme solicitado por alguns membros do Grupo 

(Anexo) 

- DL mencionou questão do risco da publicação online e royalties (provável caso 

os artigos sejam publicados pela Kluwer), sobre o que o Grupo se manifestou 

favoravelmente 



- As minutas devem ter extensão de 20-30 páginas, Times 12, espaço 1/2 

(ii)  Próxima reunião: 05.03.2013, às 9h30min, no escritório Ferro, Castro Neves, 

Daltro & Gomide, em São Paulo, a convite de DL e NL, para discussão das 

minutas finais da publicação em inglês, em possível videoconferência com 

escritório do Rio de Janeiro (a confirmar) 

(iii)  Evento 2ª Edição da Mesa Redonda do Grupo de Investimento do CBAr: 

Palestrante Daniel Levy, tema “Abuso de Direito em Arbitragem de 

Investimento”, com debatedores a serem definidos 

- Data próxima ao evento Conferência de Arbitragem Internacional (Pedro Batista 

Martins e José Emilio Nunes Pinto) 

- DL proporá possíveis debatedores 

- Data e local a serem definidos na próxima reunião 

3. Encerramento 



Outline 

 

Foreword 

 

1) “The landscape of investment arbitratin in Brazil and why Brazil should become a 

more important player in the investment arbitration arena” -  Paulo Macedo Garcia 

Neto 

2)  “Latin American Countries Step Back from ICSID: which risks to Brazil?” - Daniel 

Levy e Rodrigo C. Moreira 

3) "Twins from different mothers: is arbitration with the Brazilian State equal to 

investor-state international arbitration?" - Marcel Alberge Ribas, Daniel Barbosa e 

Pedro Martini 

4) “O art. 2 da Lei 9.307/96 como via de incorporação, no Brasil, dos princípios gerais 

de direito reconhecidos pelas nações civilizadas em relação à proteção dos 

investimentos estrangeiros” - Adriana Pucci 

5) “Arbitragem de Investimento e Contratos de Parcerias Público Privadas no Brasil” - 

Eliana Baraldi e Jorge Vargas Neto 

6) “O Direito Administrativo do investimento e a arbitragem: alternativas aos tratados 

internacionais de proteção ao investimento estrangeiro no direito brasileiro” - 

Gustavo Fernandes 

7) “The domestic legal treatment of foreign direct investment in Brazil and the standards 

of international investment law” - Alfred Habib Sioufi 

8) "The concept of indirect expropriation in Brazilian law: an international standard?" -

 Daniel Tavela Luís e Luis Antonio Gonçalves de Andrade 

9) “The Brazilian legal approach to foreign investment in light of the principle of 

national treatment in international investment law” - Ana Gerdau de Borja, Maria da 

Graça Almeida Prado  e Priscila Knoll Aymone 



10) “Sociedade de economia mista: o conceito de tratamento justo e equitativo ao sócio 

estrangeiro" - Felipe Ronco e Luis André Azevedo 

11) “Arbitragem de investimento e propriedade intelectual: Perspectivas atuais do cenário 

brasileiro” - Nathalia Mazzonetto e Karina Haidar Müller 

12) “Arbitration in Oil and Gas Upstream Contracts in Brazil: Is the Brazilian approach 

suitable for international investor’s interests” - Ana Carolina Weber e Natália Mizrahi 

Lamas 

13) "Proteção ao investimento no setor de telecomunicações" - Alvaro de Carvalho Pinto 

Pupo 

14) “Investment and Energy Law in Brazil” - Camila Biral e Natalia Peppi 

15) "A compensação de prejuízos na arbitragem de investimento e sua correlação com o 

direito Brasileiro" - Octavio Fragata  

16) “Imunidade de jurisdição e de execução” - Flávio Spaccaquerche Barbosa 

 

 

 


