Ata da X Reunião
Grupo de Arbitragem de Investimento (“Grupo”)
Comitê Brasileiro de Arbitragem (CBAr)
30 de outubro de 2014
Local: Ferro, Castro Neves, Daltro & Gomide Advogados (São Paulo)

PRESENTES
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Bernardo Pires
Daniel Decache
Michelle Grando
Marcela Levy
Daniel Levy
Karina Müller
Nathália Mazzonetto
Natali Moureira

9. Ana Paula Yurgel
10. José Nantala
11. Ana Carolina Weber
12. Natália Lamas
13. Camila Biral
14. Daniel Tavela Luís
15. Ana Gerdau de Borja
16. Roberto Figueiredo
ASSUNTOS TRATADOS

1. Abertura da Reunião
2. Boas Vindas e Apresentação dos Novos Membros do Grupo Presentes
3. Deliberações
a. Projeto 1º Semestre/2015 – Evento em BSB
i. Os membros do Grupo fizeram um brainstorming sobre possíveis
parceiros e palestrantes para o evento:
• Camila Biral mencionou artigo da RBA especial sobre o tema
de Convenção de Washington; sugeriu que o Grupo contatasse o
diplomata brasileiro que teria proferido parecer a respeito, como
também eventuais responsáveis negociação de acordo de
promoção de investimento, mencionou que teria fácil contato
com Profa. Vera Thortesten (FGV);
• Nathália Mazzonetto mencionou conhecer pessoas do Itamaraty
com atuação na OMC/APEX;
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• Ana Paula Yurgel também mencionou ter contato no MDIC;
• Michelle Grando sugeriu contatos junto ao ICSID e CNI, bem
como Tatiana Prazeres (OMC), atual assessora de Roberto
Azevedo;
• Daniel Levy também mencionou a possibilidade de chamar
eventualmente investidores (e.g. Odebrecht);
• Karina Müller sugeriu convidarmos BNDES e CNI;
• Daniel Tavela sugeriu contatar a FIESP e FGV Direito SP.
ii. Próximos passos na organização do evento:
• Definir, formato, público alvo e data;
• Daniel Levy: enviar email para Adriana Pucci, Gustavo Justino
e Gustavo Fernandes indicando os responsáveis pela organização
do evento por parte do Grupo;
• Voluntários do grupo para organização do evento: Daniel Levy,
Michelle Grando;
b. Projeto de Pesquisa / Nova Publicação: Estudo Comparado sobre proteção de
investimento
i. O próximo Projeto de Pesquisa foi apresentado por Daniel Tavela, que
propôs uma comparação de modelos de BITs. A comparação buscaria
identificar a evolução dos modelos de BITS ao longo dos anos, sob o
prisma dos standards de proteção;
ii. Os membros do Grupo indagaram se seria o caso de ser proposto
algum tipo de modelo cultural como viés de pesquisa e se seria adotada
linha de corte por temas específicos, i.e. recortes de disciplinas para
análise dos BITs (Bernardo Pires propôs adoção do tema meio
ambiente);
iii. Alternativa ou cumulativamente, os membros do Grupo discutiram a
possibilidade de confecção de estudo comparado estatístico empírico
sobre os padrões de proteção de cada tema em vários BITs, padrões
internacionais e Brasil. Dessarte, far-se-ia uma comparação entre BITs
e a legislação nacional.
iv. Por fim, Camila Biral propôs análise comparativa de jurisprudência;
v. Daniel Tavela ficou encarregado de elaborar uma minuta de escopo de
Projeto de Pesquisa, a ser circulado no Grupo, levando em
consideração o propósito de uma repercussão no Brasil e as
ponderações feitas na reunião. Prazo para envio do projeto: janeiro de
2015.
c. Mesa Redonda
i. Os membros do Grupo mencionaram que a Mesa Redonda
normalmente organizada no 1º semestre de cada ano, em meados de
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maio, talvez seja dispensável, uma vez que o Grupo tem planos de
realizar o Evento BSB ou ainda alguma celebração do Aniversário da
Convenção de Washington;
ii. O Grupo planeja sondar o ICSID para saber se haveria planos de
alguma comemoração/evento no Brasil.
iii. Responsável por contatar o ICSID: Daniel Tavela / Michelle Grando.
Prazo para contato inicial: dezembro de 2014.

d.

Eventos sobre arbitragem de investimento no Brasil e no exterior/ Apoio do
FDI Moot
i. Os membros do Grupo entenderam que seria o caso de entrar em
contato com as equipes de Moot para dar apoio do Grupo do CBAr,
que poderia ser, inicialmente, focado no mérito do moot;
ii. Mencionou-se a possibilidade de organizar pre-moots ou ainda um
moot;
iii. O Grupo entendeu que simulações informais com equipes brasileiras
ou até um pre-moot poderia ser apropriado;
iv. O Grupo contatará Pedro Martini para saber se há planos de realização
do FDI moot no Brasil.
v. Responsável por contatar Pedro Martini: Daniel Tavela. Prazo: Janeiro
2015.

4. Encerramento
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