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Gustavo Scheffer da Silveira é counsel da prática de Arbitragem do Tauil & Chequer Advogados no escritório 

de São Paulo.  

Gustavo é Doutor em direito internacional privado e do comércio internacional pela Universidade Paris II 

Panthéon-Assas. Antes de ingressar no escritório Tauil & Chequer Advogados associado a Mayer Brown, 

Gustavo trabalhou da Secretaria da Corte Internacional da Arbitragem da CCI, onde exerceu as funções de 

Conselheiro-Adjunto na equipe Latino-Americana, com sede em Paris, e de Conselheiro responsável pelo 

escritório da Secretaria da Corte da CCI em São Paulo. No curso de sua atividade perante a CCI, Gustavo 

gerenciou centenas de casos e revisou um grande número de sentenças arbitrais referentes a diversas 

jurisdições e setores econômicos. Essas atividades fazem com que Gustavo tenha uma experiência única em 

arbitragens domésticas e internacionais. 

Experiência 

Gustavo representa clientes em arbitragens nacionais e internacionais, com foco em disputas nos setores de 

construção civil, energia e tecnologia. Já atuou como advogado em procedimentos institucionais sob o 

regulamento de arbitragem da ICC, CAM-CCBC e CAM-CIESP/FIESP. Também atua como árbitro. 

 Representando três sociedades de propósito específico controladas por uma empresa canadense e uma 

empresa de investimento no setor de energia com sede no Qatar, em uma arbitragem da ICC contra a 

subsidiária brasileira da maior empresa estatal chinesa operando no setor de energia renovável.  A 

arbitragem tem sede em São Paulo, Brasil, e está relacionada a um contrato EPC para a construção de 

uma usina de energia solar no Brasil. 

 Representando a subsidiária peruana de uma empresa francesa contra a autoridade hídrica local em 

uma arbitragem com sede em Lima, no Peru. A disputa está relacionada com a construção de um sistema 

de tratamento de água para a cidade de Lima. A legislação peruana é aplicável ao mérito da disputa. 

 Representando duas subsidiárias brasileiras e duas suíças do maior produtor mundial de aço, em uma 

arbitragem da ICC com sede em Genebra contra uma empresa suíça, e sua subsidiária brasileira, que é 

uma das maiores produtoras de eletrodos de grafite do mundo. A disputa está relacionada com diversos 
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contratos take-or-pay para a compra de eletrodos de grafite. O mérito das disputas é regido pela 

legislação suíça e brasileira, respectivamente. 

 Representando uma empresa brasileira de petróleo e gás, controlada por um fundo de investimento 

americano, em uma arbitragem da ICC com sede no Rio de Janeiro, Brasil. A disputa decorre do contrato 

de concessão para a exploração, desenvolvimento e operação de campos de petróleo, localizados na 

Bacia de Santos, no sudeste do Brasil. 

 Representando a subsidiária brasileira de uma grande empresa espanhola em uma arbitragem da ICC 

com sede em São Paulo, Brasil, contra os distribuidores holandeses e chineses de um fabricante chinês 

de painéis solares. A disputa está relacionada a um acordo de fornecimento de módulos solares 

fotovoltaicos para a construção de uma usina de energia solar no Brasil. 

 Representando a subsidiária holandesa do conglomerado líder mundial de marketing e comunicação, 

em uma arbitragem CAM-CCBC (Centro de Arbitragem e Mediação da Câmara de Comércio Brasil-

Canadá) contra três executivos brasileiros envolvidos no setor de marketing e publicidade. A disputa 

está relacionada com a aquisição de duas agências de marketing digital e de mídias sociais e com a 

execução de cláusulas de earn-out incluídas em um contrato de compra de cotas. 

 Atuando como presidente do tribunal arbitral em uma arbitragem conforme o Regulamento da ARBITAC 

(Câmara de Mediação e Arbitragem da Associação Comercial do Paraná) relacionada à suposta violação 

de cláusula de não concorrência por um ex-executivo. 

Formação Acadêmica  

 Universidade de Paris II Panthéon-Assas, Doutorado em direito internacional privado e do comércio 

internacional, 2017 

 Universidade de Paris II Panthéon-Assas, Master II em direito internacional privado e do comércio 

internacional, 2009 

 Universidade de Paris II Panthéon-Assas, Diploma Superior Universitário em direito internacional 

privado, 2008 

 UniCuritiba, Bacharel em Direito, 2006 

Idiomas  

 Português 

 Inglês 

 Francês 

 Espanhol 

 Alemão (nível básico) 
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Inscrição  

 Brasil  

Publicações 

 “Construction Contracts Involving the Public Administration: a comparative analysis between FIDIC and 

Brazilian contracts for public works”, em International Arbitration: Law and Practice in Brazil, coautor, 

Oxford University Press 2020. 

 “Brazilian Special Appeal no. 1.639.035-SP, 8 September 2018, Paranapanema S/A vs. BTG Pactual S/A 

and Santander Brasil S/A”, ASA Bulletin 2019, p. 853. 

 “A sentença sobre a competência arbitral: natureza e regime de controle de anulação”, Revista Brasileira 

de Arbitragem 2019, No. 63, p. 7.  

 “Les modes de règlement des différends dans les contrats internationaux de construction”, Larcier-

Bruylant, 2019. 

 “O papel do juiz no fortalecimento da arbitragem: efeito negativo da competência-competência vs anti-

suit injunctions”, Revista Brasileira de Arbitragem 2018, p. 44. 

 “Os novos contratos da FIDIC, edição de 2017”, Revista de arbitragem e mediação 2018, p. 35. 

 A aplicabilidade da Convenção de Viena em arbitragem CCI, coautor, Coleção de artigos organizada por 

Sílvio de Salvo Venosa. ed. Atlas, 2015. 

 Relatório da jurisprudência arbitral brasileira em matéria arbitral, coautor, Revue de l’arbitrage 2014, 

No. 3, p. 723. 

 “Injonctions contradictoires anglaises et brésiliennes quant à la compétence arbitrale: Affaire Jirau”, 

coautor, b-Arbitra 2/2013, p. 457. 

 “Os efeitos da sentença arbitral anulada em seu país de origem em direito francês”, Revista Brasileira de 

Arbitragem 2010, No. 26, p. 35. 

Seminários & Apresentações 

 “Os ADRs como ferramenta de segurança jurídica para os projetos de construção”, VII Congresso 

Internacional IBDiC, São Paulo 28 de agosto de 2019 

 “Contratos coligados e arbitragem”, 8º ICC Brazilian Arbitration Day, São Paulo 28 de março de 2019 

 “Realidades econômicas do setor da construção”, 16th ICC Miami Conference on International Arbitration, 

Miami 13 de novembro de 2018 
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 “Novas tendências em arbitragens CCI”, ICC Bolivian Arbitration Day, Santa Cruz de la Sierra 27 de agosto 

de 2018 

 “Arbitragem e o sistema de solução de controvérsias nos contratos de construção – FIDIC”, XI Seminário 

de Arbitragem e Mediação, São Paulo 8 de agosto de 2018 

 “O perito em arbitragens internacionais de construção”, Conferência da Câmara Chilena de Construção 

em conjunto com a CAM-Chile e a ICC Chile, Santiago 12 de junho de 2018 

 “Rapport de Synthèse – Arbitragem: entre o ideal e o possível”, XIV Conferência de Arbitragem 

Internacional do Rio, Rio de Janeiro 8 de maio de 2018 

 “A execução de decisões do DAB pelo tribunal arbitral”, 7º ICC Brazilian Arbitration Day, São Paulo 13 de 

março de 2018 

Atividades Profissionais 

 Diretor do Instituto Brasileiro de Direito da Construção - IBDiC, Brasil 

 Coordenador do Subcomitê de Infraestrutura da ICC Brasil 

 Membro do Grupo de estudos sobre “Arbitragem e Construção Internacional” do Comitê Francês de 

Arbitragem – CFA, França 

 Membro do Grupo Latino-Americano de Arbitragem da CCI 

 Membro do Comitê Brasileiro da Arbitragem – CBAr, Brasil 


