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MAURICIO GOMM SANTOS 

 
 Mauricio Gomm Santos tem 30 anos de experiência como advogado em temas de 
direito brasileiro e arbitragem nacional e internacional. Tem dupla nacionalidade (brasileira 
e norte-americana). É advogado admitido nas Ordens dos Advogados do Brasil e Nova 
Iorque, e, como Consultor em Direito Estrangeiro (brasileiro) perante a Ordem dos 
Advogados da Florida. Trabalha como advogado, árbitro, mediador e consultor em 
procedimentos arbitrais em diversas áreas sob os auspícios das principais instituições 
arbitrais do mundo1, bem como casos ad-hoc e debaixo das Regras da UNCITRAL2. O Sr. 
Gomm Santos atua como testemunha técnica (parecerista) perante cortes nacionais e 
arbitrais. Como expert em arbitragem, foi convidado pela Organização dos Estados 
Americanos ("OEA") a participar, como representante brasileiro, de High Level Meetings com 
ministros das Supremas Cortes em 5 cidades de países membros da OEA sobre temas 
relacionados à arbitragem comercial internacional. Responsável pela redação do projeto de 
criação de instituto acadêmico voltado para o estudo da arbitragem comercial internacional 
da Faculdade de Direito da Universidade de Miami.  
 
ENDEREÇO 
 
EUA: 1111, Brickell Ave., Suite 2715, Miami, Florida, 33.131 
BRASIL: Av. Sete de Setembro, 5190, cj. 1501, Curitiba, Pr., Brasil, 80.240.000 
Email: mauricio.gomm@gstllp.com  
 

 
1  Câmara de Comércio Internacional ("CCI");  International Centre for Dispute Resolution ("ICDR/AAA"); 
London Court of International Arbitration ("LCIA"); Comissão Inter-Americana de Arbitragem Comercial ("CIAC"); The 
International Institute for Conflict Prevention and Resolution ("CPR"); Centro de Mediação e Arbitragem da Câmara 
de Comércio Brasil-Canadá ("CAM-CCBC"); Centro de Arbitragem e Mediação da Bolsa de Valores de São Paulo 
("CAM BM&BOVESPA"); Câmara de Mediação e Arbitragem do Centro de Industrias do Estado de São Paulo 
("CIESP/FIESP"); Câmara de Mediação e Arbitragem do Instituto de Engenharia de São Paulo ("CAM-IE"), Câmara de 
Mediação e Arbitragem da Federação das Industrias do Paraná ("CAM-FIEP"); Conselho Arbitral de São Paulo 
("CAESP"), Câmara de Mediação e Arbitragem da Associação Comercial do Paraná ("ARBITAC");  Federation of Oil, 
Seeds and Fats Association ("FOSFA"), Câmara FGV de Mediação e Arbitragem ("FGV") e Centro Brasileiro de 
Mediação e Arbitragem (“CBMA”). 
2  Comissão das Nações Unidas para o Direito Comercial Internacional.  
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FORMAÇÃO ACADÊMICA 
 

• 2005/6: LL.M., International Comparative Law (Arbitration), University of Miami, 
School of Law; 

• 1992/3: LL.M., International Private Law (Arbitration), cum laude, University of 
London, Queen Mary - University of London; 

• 1987: Especialização em Direito Privado pela Faculdade de Direito da Universidade 
Federal do Paraná, Curitiba, Brasil; e 

• 1984: Graduação - Faculdade de Direito da Universidade Federal do Paraná.  
 

ORDEM DE ADVOGADOS (INSCRIÇÃO ATIVA)  
 

• Ordem dos Advogados do Brasil, Seccional do Paraná;  
• Ordem dos Advogados de Nova Iorque; 
• Ordem dos Advogados da Florida (Consultor Jurídico em Direito Brasileiro) 

 
 

INICIATIVAS DOCENTES NAS ÁREAS DA ARBITRAGEM E MEDIAÇÃO 
 

• Professor Adjunto de Arbitration in Latin America da Faculdade de Direito da 
Universidade de Miami, 2007-10;  

• Principal Redator do Projeto de criação do Instituto Acadêmico voltado ao Estudo da 
Arbitragem Internacional da Faculdade de Direito da Universidade de Miami, 2006;  

• Professor convidado de arbitragem internacional no Curso de Extensão e Pós-
Graduação, organizado pela PUC-SP, 2015-; 

• Professor convidado de arbitragem internacional no Curso de Extensão e Pós-
Graduação, organizado pela PUC-PR, 2018-; 

• Curso de Introdução à Arbitragem – Arbitrabilidade no âmbito da Administração 
Pública (AASP), SP, Agosto de 2017;  

• Curso Avançado para árbitros internacionais: Professor - American Arbitration 
Association/International Center for Dispute Resolution (AAA/ICDR), Miami, Junho 
2016; 

• Instrutor - Mediação Internacional - Técnica e Aspectos Culturais, Itkos Mediação 
Inteligente, São Paulo, Março 2016; 

• Instrutor - Dinâmica do Processo de Mediação: OAB/RJ - Novembro de 2015; 
• Expert Arbitral - OEA - Organização dos Estados Americanos - Reuniões regionais com 

Ministros da Suprema Corte de países da América Latina e do Caribe para discutir o 
papel do Poder Judiciário em arbitragens internacionais: Miami, Montevideo, 
Santiago e St. Lucia, 2013/2014; 
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• CIAC – Programa de treinamento para diretores de centros de mediação e arbitragem, 
Junho 2014 na Associação Americana de Arbitragem, Miami, FL, 2014;  

• Professor arbitral internacional no Curso Avançado para Árbitros Internacionais - 
New York City, ICDR/AAA - 2012-2013; 

 
 
EXPERIÊNCIA RECENTE EM ARBITRAGEM E MEDIAÇÃO (Em Inglês e Português)  

 
PRESIDENTE DE TRIBUNAIS ARBITRAIS 
    

• Comite Especial, constituído debaixo das regras do CAM-CCBC, para analisar e julgar 
caso de impugnação de árbitro; 

• Caso relacionado a transporte e logística envolvendo grupos brasileiro e estrangeiro, 
debaixo das regras do CAM-CCBC;  

• Caso societário relacionado à aquisição de banco debaixo das regras do CAM-CCBC;  
• Caso societário envolvendo partes brasileira e uruguaia, debaixo das regras da 

CAMARB;  
• Caso de infraestrutura na área de hidroelétrica envolvendo empresas brasileira e 

finlandesa, debaixo das regras da CCI;  
• Caso societário envolvendo grupo construtivo e  agrícola brasileiro, debaixo das 

regras do CAM- CIESP/FIESP; 
• Caso relacionado a consórcio constituído para construção de hidroelétrica no Brasil 

debaixo das regras do CAM-CCBC; 
• Caso de infraestrutura envolvendo empresas sueca e brasileira, debaixo das regras da 

CCI;  
• Caso relacionado a Consórcio EPC envolvendo empresas brasileiras e austríaca 

debaixo das regras do CAM-CCBC;  
• Caso relacionado a óleo e gás envolvendo subsidiárias brasileiras debaixo das regras 

do CAM-CCBC;  
• Caso sobre contrato comercial envolvendo empresas brasileiras no ramo açucareiro, 

debaixo das regras do CAM-CCBC; 
• Caso de infra-estrutura envolvendo empresas e entidades financeiras brasileiras, 

debaixo das regras da CCI; 
• Caso societário envolvendo empresas brasileiras na área de infraestrutura debaixo 

das regras da CCI; 
• Caso de distribuição internacional de produtos farmacêuticos envolvendo empresas 

indiana e porto riquenha, debaixo das regras da CCI; 
• Caso de distribuição internacional de equipamentos médicos envolvendo empresa 

brasileira e americana debaixo das regras da CCI; 
• Caso societário entre empresas brasileiras do setor de mineração debaixo das regras 

do CAM-CCBC; 



 

 

4 

• Caso relacionado a transferência de tecnologia envolvendo empresas brasileira e 
americana debaixo das regras da ARBITAC; 

• Caso relacionado a condomínio industrial e residencial envolvendo empresas 
brasileiras, debaixo das regras da ARBITAC;  

• Presidente de Tribunal Arbitral ah-doc em 2 casos envolvendo direito societário e um 
contrato de distribuição internacional. 
 

 

CO-ÁRBITRO EM TRIBUNAIS ARBITRAIS 
 

• Caso de infraestrutura envolvendo agência reguladora e sociedade brasileira de 
economia mista, debaixo das regras do CBMA;  

• Caso societário envolvendo partes e empresas brasileiras no setor de educação, 
debaixo das regras do CAM-CCBC;  

• Caso de infraestrutura envolvendo Consórcio constituído por empresas brasileira e 
portuguesa, debaixo das regras do CAM-CCBC;  

• Caso decorrente de contrato de energia renovável entre empresas brasileiras, 
debaixo das regras da FGV;  

• Caso de consórcio envolvendo empresa estatal brasileira e empresas de engenharia 
debaixo das regras do CAM-CCBC;  

• Caso envolvendo empresas na área de energia renovável, debaixo das regras do CAM-
CCBC;  

• Caso de Construção e manutenção de hotéis no Brasil envolvendo empresas 
brasileiras e americanas debaixo das regras da CCI; 

• Caso de consórcio entre empresas brasileiras e francesa na construção de sistema 
metroviário debaixo das regras da CCI; 

• Caso societário envolvendo subsidiária brasileira de companhia sueca e companhias 
brasileiras, debaixo das regras do CAM BM&F BOVESPA; 

• Caso envolvendo companhia de seguro saúde e empresas de auditoria, debaixo das 
regras do CPR; 

• Caso societário envolvendo cervejaria e construtoras brasileiras, debaixo das regras 
do CAM-CCBC; 

• Caso de óleo e gás envolvendo partes brasileira e holandesa, debaixo das regras da 
LCIA;  

• Caso de distribuição comercial internacional envolvendo companhias americana e 
brasileira debaixo das regras do ICDR/AAA; 

• Caso de distribuição e representação comercial internacional de produtos médicos, 
envolvendo companhia brasileira e americana debaixo das regras do ICDR/AAA;  

• Caso envolvendo empresas americana e canadense de mineração debaixo das regras 
do ICDR/AAA; 
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• Caso de distribuição comercial internacional entre empresas americana e brasileira 
debaixo das regras do CPR;  

• Caso de contrato de compra e venda de mercadorias envolvendo empresas suiça, 
italiana e brasileira debaixo das regras do LCIA;  

• Caso de distribuição comercial internacional entre companhias americana e chinesa 
debaixo das regras do ICDR/AAA; 

• Caso relacionado a contrato de garantia envolvendo companhias de aviação e de 
engenharia americanas, debaixo das regras do ICDR/AAA; 

• Caso de distribuição comercial internacional envolvendo empresas equatoriana e 
americana debaixo das regras do ICDR/AAA;  

• Caso relacionado a contrato de agência envolvendo companhia italiana de navegação 
e companhia americana, debaixo das regras da CCI; 

 
ÁRBITRO ÚNICO 
 

• Caso societário envolendo Fundo de Equity americano com partes de Cayman e 
chinesa no setor de transporte, debaixo das regras do ICDR/AAA;   

• Caso de infraestrutura ligado ao setor de energia renovável envolvendo empresas 
subsidiárias brasileiras de matriz americana e francesa, debaixo das regras do CAM-
CCBC;  

• Caso relacionado à construção de barragem hidrelétrica envolvendo empresas 
brasileiras e austríaca, debaixo das regras do CAM-CCBC; 

• Caso de distribuição comercial internacional envolvendo empresas americana e 
brasileira na área de equipamentos de telecomunicação debaixo das regras do CAM-
CCBC;   

• Caso de franquia empresarial envolvendo franqueador e franqueado brasileiros 
debaixo das regras do CAESP; 

• 5 (cinco) casos relacionados a contratos de Navegação/Cruzeiro debaixo das regras 
do ICDR/AAA. 
 

 
ÁRBITRO DE EMERGÊNCIA 
 

• Caso de distribuição comercial internacional envolvendo empresas chinesa e 
americana debaixo das regras do ICDR/AAA;   

•  Caso de distribuição internacional envolvendo empresas americana e canadense 
debaixo das regras do ICDR/AAA; 

• Caso de distribuição internacional e aquisiçõ de ativos envolvendo companhias 
americana e alemã debaixo das regras do ICDR/AAA. 

 

 



 

 

6 

EXPERIÊNCIA RECENTE COMO MEDIADOR 
 

• Caso internacional ad-hoc envolvendo companhias americana e brasileira; 
• Caso comercial internacional ad-hoc envolvendo companhias americana e brasileira; 
• Caso societário ad-hoc envolvendo empresas brasileira, americana e holandesa; 
• Caso distribuição, representação comercial e garantia ad-hoc entre companhias 

brasileira e americana; 
 

 
EXPERIÊNCIA RECENTE COMO TESTEMUNHA TÉCNICA (PARECERISTA) 
 

• Casos sobre direito brasileiro perante as cortes judiciais federais da Florida e Nova 
Iorque; 

• Casos sobre direito brasileiro em arbitragens na Florida e Califórnia; 
• Caso sobre direito brasileiro perante corte judicial nas Ilhas Cayman. 

 
 

EXPERIÊNCIA RECENTE COMO ADVOGADO/CONSULTOR ARBITRAL  
 

• Consultor arbitral em disputa societária envolvendo empresas brasileiras perante as 
regras do CAM/BOVESPA;  

• Consultor arbitral em disputa societária envolvendo dois procedimentos arbitrais 
relacionados entre companhias de moeagem de trigo sob os auspícios da CAM-CCBC 
e da ARBITAC; 

• Consultor arbitral em questão envolvendo consórcio de empresas brasileiras debaixo 
das regras do CAM-CCBC;  

• Advogado responsável por defesa de cliente em disputa societária envolvendo 
empresa brasileira e americana na área de distribuição e produção de produtos 
automotivos sob os auspícios da CCI; 

• Advogado responsável por defesa de cliente em questão societária envolvendo 
empresa brasileira na área de construção civil sob os auspícios da CIESP/FIESP; 

• Advogado de investidor brasileiro em ação envolvendo valores mobiliários perante o 
Distrito Sul de Nova Iorque; 

• Advogado em processo arbitral envolvendo conflito entre duas empresas brasileiras 
de engenharia sob os auspícios do FIESP/CIESP; 

• Advogado de ex-diretor financeiro de companhia brasileira em uma bilionária ação 
coletiva no Distrito Sul da Florida, EUA; 

• Advogado de cidadão guatemalteco em arbitragem contra companhia americana sob 
os auspícios do ICDR 

• Advogado de empresa brasileira contra empresa americana em processo arbitral 
relacionado a contrato de distribuição sob os auspícios da CCI; 
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• Advogado de parte brasileira contra companhia americana em processo arbitral 
relacionado ao descumprimento de um contrato de compra e venda sob os auspícios 
do Conflict Prevention and Resolution Institute (CPR);  

• Advogado de empresa americana em processo arbitral contra empresa brasileira 
relacionado a contrato de leasing internacional sob os auspícios da Comissão 
Interamericana de Arbitragem Comercial (CIAC); 

• Advogado de exportador brasileiro contra empresa alemã em processo arbitral sob 
os auspícios da Federation of Oil, Seeds, Fats Associations (FOSFA);  

• Advogado para um investidor argentino em arbitragem relacionada a contrato de 
seguro sob os auspícios da Financial Industry Regulatory Authority (FINRA); 

• Advogado para um avalista brasileiro em transação de US$4.5 bilhões relacionada 
com a compra de uma empresa americana; 

• Advogado de uma das maiores cadeias de franquia brasileira em litígio relacionado a 
contrato sobre direitos de marca e concorrência desleal; 

• Consultor jurídico a franqueador brasileiro em assuntos societários relacionados ao 
seu ingresso nos EUA;  

• Consultor jurídico a porto privado brasileiro relacionada a empréstimos 
internacionais; 

• Consultor jurídico a grupo brasileiro em contratos de Joint Venture e transferência de 
tecnologia com empresa holandesa no setor de energia eólica.   

 
 
 

ATIVIDADES INSTITUCIONAIS 
 

• FCIArb - Fellow do Chartered Institute of Arbitrators, since October 2018; 
• CAM-CCBC - Centro de Arbitragem e Mediação da Câmara de Comércio Brasil-Canadá: 

vice-presidente, 2015-2019;  
• CAM-CCBC – Membro do quadro de árbitros desde 2007; 
• ICDR/AAA – Presidente do Comitê Consultivo brasileiro desde 2009-2013 e membro 

desde então; 
• ICDR/AAA - Membro do Quadro de Árbitros Internacionais desde 2004; 
• ICC – International Chamber of Commerce, Membro do Comitê de Arbitragem da 

América Latina desde 2006; 
• ICDR – Membro do Conselho Consultivo desde 2017; 
• AAA – Membro do Conselho de Diretores de 2014-16;  
• CPR – Conflict Prevention & Resolution: Membro do Quadro de Árbitros desde 2013;  
• ICCA – International Council for Commercial Arbitration, Membro, 2014; 
• CAM-IE - Instituto de Engenharia de São Paulo - Membro do Quadro de Árbitros desde 

2017; 
• IADC - International Association of Defense Counsel - membro desde 2016; 
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• IERG - International Executive Resources Group - Capítulo da Florida - desde 2018; 
• CAM-FIEP - Federação das Industrias do Paraná - Membro do Conselho Diretor desde 

2017 
• CAM-CCBC - Membro do Quadro de Mediadores desde 2017  
• CIESP/FIESP - Câmara de Mediação, Conciliação e Arbitragem CIESP/FIESP: Membro 

do Quadro de Árbitros desde 2012;  
• CIAC – Comissão Inter-Americana de Arbitragem Comercial: Programa de 

Treinamento para Diretores de Centros de Arbitragem e Mediação na Associação 
Americana de Arbitragem, Miami, FL, 2014; 

• OEA – Organização dos Estados Americanos, expert brasileiro em High Level Meetings 
em Miami, Santiago, Montevidéu e Santa Lúcia para discutir com magistrados de 
Supremas Cortes dos países da região temas relacionados ao papel do Judiciário na 
arbitragem internacional 2013-14; 

• Câmara Oficial de Comércio, Indústria e Serviços de Madrid: Membro do Quadro de 
Árbitros desde 2013; 

• CAMARB – Câmara de Arbitragem Empresarial Brasil: Membro do Quadro de Árbitros 
desde Julho de 2013; 

• CBMA – Centro Brasileiro de Mediação e Arbitragem: Membro do Quadro de Árbitros 
desde Novembro de 2013; 

• CAESP – Conselho  Arbitral do Estado de São Paulo: Membro do Quadro de Árbitros 
desde 2013;  

• The Alliance - Equality in Dispute Resolution - Council Board Member, desde 2018;  
• CBAR – Comitê Brasileiro de Arbitragem, Membro Fundador;  
• CEA - Clube Espanhol de Arbitragem, desde 2011; 
• BACCF – Brazilian American Chamber of Commerce of Florida, Presidente, Comitê de 

Comércio desde 2010; 
• MIAS – Miami International Arbitration Society, membro fundador desde 2008; 
• LCIA – London Court of International Arbitration: Latin America User’s Council, 2008; 
• OAB/PR – Comitê de Mediação e Arbitragem da Ordem dos Advogados do Brasil, 

Seccional do Paraná, Presidente, 2004-05; 
• ARBITAC – Câmara de Mediação e Arbitragem da Associação Comercial do Paraná: 

Presidente em 2004 e Membro do Quadro de Árbitros desde 1999;  
• BID - Banco Interamericano de Desenvolvimento - Presidente do Comitê de 

Coordenação e Supervisão do Projeto do BID/CACB para o desenvolvimento da 
arbitragem e mediação no Brasil, Presidente, Abril 2000-01; 

• CONIMA – Conselho Nacional das Instituições de Mediação e Arbitragem, Presidente, 
1999-01;  

 
PUBLICAÇÕES RECENTES RELACIONADAS À ARBITRAGEM E MEDIAÇÃO 
www.gstllp.com  
 

http://www.gstllp.com/
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PALESTRAS E CONFERÊNCIAS RELACIONADAS À ARBITRAGEM E MEDIAÇÃO 
www.gstllp.com  

 
EXPERIÊNCIA PRÁTICA DE ARBITRAGEM E MEDIAÇÃO: ÁREAS DE ATUAÇÃO 
  

• Representação Comercial/Distribuição Internacional  
• Construção/Consórcio 
• Sociedade 
• Infraestrutura (envolvendo entidades da administração pública)  
• Joint-Ventures 
• Mineração 
• Óleo e Gás  
• Energia renovável  
• Franquias 

 

 
RECONHECIMENTOS 
 

• Global Arbitration Review incluiu GST LLP na lista dos 100 maiores escritórios de 
advocacia do mundo na prática de arbitragem internacional, 2015, 2016, 2017, 2018, 
2019; 
 

• Identificado entre os cinco melhores na América Latina e uma figura proeminente no 
Brasil em Arbitragem Internacional, escrito pela Global Arbitration Review, 2006. 

 

 
IDIOMAS EM QUE ATUA EM ARBITRAGEM E MEDIAÇÃO 

 
• Português, Inglês, Espanhol e Francês 

 

http://www.gstllp.com/

