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Entre 28 de março e 5 de abril de 2012 foi realizada, em 
Viena, a 19ª Edicão do Willem C. Vis International Com-
mercial Arbitration Moot, a  maior e mais tradicional 
competição de arbitragem comercial internacional 
no mundo, congregando centenas de equipes de alunos 
(os mooties) provenientes de diversas instituições de 
ensino de Direito dos cinco continentes. 
A arbitragem, como se sabe, é um mecanismo alternativo 
de solução de disputas, pelo qual as partes submetem um 
litígio aos árbitros ou a um tribunal arbitrial, como opção à 
jurisdição estatal para resolução de conflitos. No domínio 
do Direito do Comércio Internacional, existe intensa 
atividade relativa à arbitragem, sobretudo para solução de 
controvérsias decorrentes de contratos internacionais, 
como nos setores de venda e compra de mercadorias, 
fornecimento de maquinário, construção, petróleo e gás, 
energia, transferência de tecnologia e investimentos. 
Como observava o festejado professor francês Berthold 

Goldman, em seu clássico artigo da década de 1960, a 
arbitragem comercial internacional representa a instância 
contenciosa ou procedimental da regulação do comércio. 
É um dos pilares da chamada nova lex mercatoria – o 
conjunto de regras e princípios que disciplinam as re-
lações entre os comerciantes internacionais. Em pleno 
século XXI, o exercício prático da nova lex mercatoria se 
fundamenta na advocacia privada internacional – algo 
que realmente interessa para uma nova geração de pro-
fissionais do Direito, a serem habilitados na experiência 
mais conctreta da atividade consultiva e preventiva no 
campo empresarial internacional. 
A arbitragem, nesse contexto, torna-se um fenômeno 
global cada vez mais constante na vida das empresas 
brasileiras e suas parceiras estrangeiras, aproximando-as 
em diferentes contextos sociais, econômicos e políticos. 
As decisões arbitrais, por sua vez, expressam o poder 
criador dos árbitros e tribunais arbitrais, materializado 
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por regras e princípios que são, em grande medida, resul-
tado da combinação de culturas jurídicas, em diferentes 
origens e fundamentos.
E importa aqui destacar que a Faculdade de Direito da 
FAAP, desde sua criação, buscou orientar seu currículo 
acadêmico e o conteúdo programático das disciplinas 
para formação de jovens bacharéis nas áreas do Direito 
Internacional, com o conhecimento aplicado em Direito 
Internacional Público, Direito Internacional Econômico, 
Direito Internacional Privado e Direito do Comércio In-
ternacional. 
E esse perfil é raridade entre as instituições de ensino 
jurídico no Brasil, que pouco observam, concretamente, 
o conteúdo mínimo das disciplinas internacionalistas, 
conforme estabelecido na Resolução sobre o Ensino 
do Direito Internacional, adotada na Sessão de Es-
trasburgo, em 1997, do Instituto de Direito Internacional 
(Institut du Droit International), ou mesmo, entre nós, 
das Diretrizes Curriculares Nacionais do Ministério da 
Educação para a Graduação em Direito.
Nesses quase quinze anos de existência da Faculdade de 
Direito da FAAP, trabalhos de conclusão de cuso (mono-
grafias) também foram orientados por nossos docentes 
em vários temas, proporcionando aos alunos opções e 
alternativas de apronfudamento acadêmico em relação 
às áreas tradicionais do Direito, mais corriqueiras entre 
a massa de estudantes que se formam pelas várias ins-
tituições de ensino superior (IESs) no Brasil. 
É justamente esse pequeno, mas seleto grupo de alunos 
da FAAP, que passa a integrar o universo dos profissio-
nais especializados em questões públicistas e privatistas 
do Direito Internacional, com atuação consultiva e 
negociadora para governos, empresas, sociedade civil e 
demais instituições. Por isso que a FAAP também deve 
continuar investindo em áreas de vanguarda do estudo 
do Direito, transitando nos universos propedêuticos, 
comparados, empresariais, ambientais, das novas tecno-
logias, Internet, das negociações e das áreas práticas e 

instrumentais, incluindo conhecimento de idiomas. São 
todos esses os motores da sociedade civil internacional 
do século XXI. 
Na edição de 2012 do prestigiado Moot de Viena, o 
Brasil, mais uma vez, contou com a participação de times 
de 13 faculdades de Direito, revelando-se uma das mais 
proativas delegações na competição, ao lado da França, 
Alemanha, Reino Unido, China, Índia e Coreia do Sul, em 
termos qualitativos e promessas de uma nova geração de 
jovens advogados especializados em temas da arbitragem 
e contratos internacionais do comércio. 
Evidentemente, os Estados Unidos da América (EUA) ain-
da são o país que mais se fazem representar em número 
de IESs, especialmente pela facildade e acesso à língua 
instrumental da competição – o inglês. No entanto, existe 
significativo desnível técnico e acadêmico entre os parti-
cipantes estadunidenses, por exemplo, o que mostra que 
o conhecimento e proficiência na língua inglesa não pare-
ce ser um fator decisivo para o julgamento dos árbitros, 
mas, antes, a capacidade dos alunos-competidores de 
articulação das respostas e apresentação dos argumen-
tos. E mais, a composição do painel arbitral também se 
torna elemento crucial nesse contexto, pois o resultado 
das seleções passa por distintas perceções – individuais 
e subjetivas - dos árbitros sobre os oradores, sobretudo 
na etapa das rodadas orais (pleadings).  
Após se concluirem as rodadas de painéis arbitrais em 
Viena, sagrou-se vitoriosa a Nalsar University of Law, 
da Índia, na final contra a University College of London 
(UCL). Receberam os prêmios de melhores memorandos 
as equipes da Harvard Law School e Universidade de 
Zurique, Suíça (pela parte requerente), e da Universidade 
de Freiburg (pela requerida).
O caso deste ano, submetido à competição e simulação 
de painéis arbitrais na tradicional Faculdade de Direito 
da Universidade de Viena (Juridicum), referia-se ao litígio 
entre duas empresas fictícias, Mediterrano Elite Confe-
rence Services (reclamante) e a  Equatoriana Control 

 À direita: Amanda Butros e Maria Luiza Barros em painel arbitral na Juridicum.
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Systems (reclamada), em torno do inadimplemento de 
contrato internacional para fornecimento, instalação 
e configuração de componentes e unidades de controle 
(master control systems) em um iate de luxo, que serviria 
para a realização de um encontro de executivos organi-
zado pela Mediterraneo Elite. 
Também estavam em disputa no caso a manutenção 
da advogada dos requerentes, a Dra. Mercado, e do 
Professor-Presidente do Tribunal Arbitral, pela ale-
gada existência de relacionamento pessoal entre eles, 
o que prejudicaria a imparcialidade do árbitro, além da 
aplicação de normas internacionais sobre controle e 
prevenção da corrupção em relações empresariais com 
terceiros contratantes (tanto em relação aos aspectos do 
mérito quanto procedimento no caso). 
Dos alunos competidores foram ainda cobrados con-
ceitos relativos à aplicação das normas da Convenção 
de Viena sobre Venda e Compra Internacional de 
Mercadorias de 1980 (a “CISG”), obrigações das 
partes no contrato de fornecimento e instalação de 
equipamentos, regras de exoneração de responsabi-
lidades e imprevisibilidade, indenização pelos danos, 
bem como  aspectos processuais da arbitragem, como a 
remoção de advogados pelo tribunal arbitral e poderes a 
estes inerentes; a destituição de árbitros e aplicação das 
regras de procedimento da CIETAC (Comissão Chinesa 
de Arbitragem Internacional Comercial e Econômica) e 
outros instrumentos normativos relevantes. Tudo isso 
para treiná-los, com as ferramentas necessárias, a ha-
bilidade e a técnica da advocacia privada internacional 
no campo da arbitragem. 
Entre os brasileiros, estiveram presentes competidores 
da UERJ, UFRJ, PUC-Rio, UFMG, USP, PUC-SP, Mackenzie, 
FGV-SP, UniCuritiba, UFPR, PUC-PR, UFRGS e, é claro, 
da Faculdade de Direito da FAAP, pelo terceiro ano 
consecutivo.  Nosso País vem observando uma evolu-
ção exponencial na participação de IESs e confirmou, na 

19ª Edição, a regra de contar, mais uma vez, com uma 
equipe entre as finalistas. A UFMG, por exemplo, venceu 
a University of Southern Denmark na Rodada 64. A UERJ, 
por sua vez, recebeu menção honrosa pela exitosa parti-
cipação de uma das oradoras (a aluna Carolina Andrade), 
entre as integrantes brasileiras da competição. 
A equipe da Faculdade de Direito da FAAP, formada pelos 
alunos Amanda Butros (oradora), Maria Luiza Barros 
(oradora), Karim Fahs, Eva Fagundes, Juliana Cipria-
no, José Eduardo Sleiman, Mariana Zelmanovits, 
dedicou-se por quase seis meses à singular experiência 
de estudar os temas envolvidos no caso submetido à 
competição, elaboração de memorandos (pela parte 
requerente – claimant – e requerida – respondent), às 
reuniões e treinos para as sustentações orais (pleadings) 
e à participação em pré-moots, como os realizados em 
São Paulo (Veirano Advogados/FGV) e em Curitiba, sob 
a excepcional coordenação e engajamento do prof. João 
Bosco Lee, da UniCuritiba, a quem a equipe da FAAP será 
sempre muito grata. 
Esse percurso, sem dúvida, como mesmo expressa o 
relato sincero das oradoras Amanda Butros e Maria 
Luiza Barros (ver o box), é um trabalho exaustivo, mas 
sem preço. Para muitos, a experiência concreta do Moot 
de Viena, para além de capacitar, treinar e enriquecer 
os competidores (mooties) quanto ao conhecimento e 
universo prático da arbitragem comercial internacional, é 
uma oportunidade para intercâmbio de valores, culturas 
e amizades, inclusive entre os brasileiros, ligados pela 
presença latino-americana, idioma e afinidades. Nessa 
mesma lógica, destacaríamos, ainda, a importância da 
mobilidade estudantil no exterior, com programas pelos 
quais alunos da FAAP têm a oportunidade de permanecer 
um ou dois semestres em IESs parceiras e estudar nos 
seus cursos de graduação. 
O Moot de Viena é justamente um espelho para o aprofun-
damento das relações profissionais no pequeno círculo 

Competidores da Universidade da Cracóvia (Polônia), árbitros, Amanda Butros e Maria Luiza Barros (FAAP, à direita).



da arbitragem comercial internacional. Além do contato 
próximo com os árbitros de diferentes países e tradições 
jurídicas, como mencionado, os competidores têm a opor-
tunidade de conhecer membros de renomadas bancas 
de advocacia, como Baker & Mackenzie, Dorda, DLA 
Piper, Schönherr e Freshfields Bruckhaus Deringer. 
Durante o Moot, esses escritórios sediaram os painéis 
da competição ou recepções e jantares para árbitros, 
coaches e estudantes. A partir de Viena, os alunos têm 
abertos os canais de contato, como estímulos para reali-
zação de programas de estágio na Câmara de Comércio 
Internacional, em Paris, como revela o recente exemplo 
da mootie Eva Fagundes, aluna da FAAP. 
Crescimento, maturidade e diferenciação são, 
portanto, produtos concretos dessas experiências 
singulares – verdadeiros projetos de extensão universitária 
na área do Direito Internacional.
É importante destacar, ainda, que o trabalho de 
preparação dos alunos para a 19ª Edição do Moot de 
Viena foi fruto do apoio indispensável de vários atores, 
além do próprio comprometimento e assiduidade dos 
competidores. No quesito treinamento e orientação 
acadêmica, a equipe da FAAP recebeu o indispensável 
treinamento dos coaches dr. Jonathan Vita e dos for-
mados na FAAP (e também ex-mooties) Thomas Law 
e Ettore Botteselli, com a supervisão do prof. Fabricio 
Polido, coordenador do Núcleo de Direito Internacional 
da Faculdade de Direito da FAAP. 
No quesito apoio institucional, a equipe contou com as 
providências e ações sempre direcionadas da diretoria 
da Faculdade de Direito, nas pessoas dos professores 
Álvaro Villaça Azevedo e José Roberto Neves Amorim, e 
de sua coordenadora geral, profa. Naila Nucci. Por fim, 
vale destacar que o projeto, em seu terceiro ano conse-

cutivo, recebeu indispensável respaldo institucional da 
diretoria da entidade mantenedora da FAAP, sobretudo 
pela confiança por ela depositada nos meses anteriores 
à realização do evento em Viena e nas etapas subse-
quentes. 
Sem a conjugação de todos os esforços, a participação 
no Vis Moot não seria tão bem-sucedida entre nós. Por 
isso, tanto os agradecimentos como os resultados 
são coletivos.
Como lição recebida por todo esse percurso nos últimos 
anos, a Faculdade de Direito da FAAP e seu Núcleo de 
Direito Internacional têm se preocupado em formar um 
grupo sólido e atuante de estudantes comprometidos 
com a manutenção do trabalho de extensão relativo ao 
Moot de Viena. Para 2013, projetam-se dois elementos 
centrais: a integração de novos mooties, guiados pela 
experiência dos participantes seniores, e a criação do 
Grupo de Estudos e Extensão em Contratos Interna-
cionais e Arbitragem Comercial Internacional, que 
sirva de apoio aos trabalhos da equipe que pretende, 
mais uma vez, concorrer a uma vaga na 20ª Edição do 
Vis Moot em 2013. 
Esses são, certamente, os maiores desafios e eles serão 
superados, com tranquilidade e dedicação, por todos os 
envolvidos. 
  
MOOT DE VIENA 2012: RELATOS E DEPOIMENTOS 
PARA A COMUNIDADE FAAPIANA
Por Amanda Butros e Maria Luiza Barros, alunas da Faculdade de Direito da 
FAAP e Oradoras no 19º Vis Moot de Vienna

O Williem C. Vis Moot tem por objetivo fazer com que os 
alunos participantes aprendam e conheçam mais sobre 
o universo da arbitragem internacional comercial  a partir 
de um caso prático. Neste ano de 2012, a disputa entre 

as partes do caso – Elite e Equatoriana – 
dava-se, entre outras razões, pelo atraso 
na entrega do Master Control System para 
uma das empresas litigantes, que dependia 
dos equipamentos para a realização de um 
evento de executivos de grande importância 
para o segmento empresarial. 
A primeira etapa foi baseada na escolha 
dos alunos da Faculdade de Direito da 
FAAP que participariam do grupo, seleção 
esta presidida pelo prof. Fabrício Polido. Os 
alunos integrantes da equipe que foram para 
Viena alocavam-se em semestres distintos, 
desde o terceiro semestre até o nono, e 
foram eles: Amanda Butros, Eva Fagundes, 
Juliana Cipriano, Maria Luiza Barros, Karim 
Fahs e José Eduardo Sleiman. Além do prof. 
Fabrício Polido, a equipe da FAAP contou 
com um time de três coachs, sendo dois 
deles, ex-alunos da FAAP: Jonathan Vita, 
Ettore Botteselli e Thomas Law.
Após a publicação do caso pelos organiza-
dores do Moot, os participantes receberam 

Equipe da FAAP, ex-alunos da FAAP, prof. Fabrício 
Polido (FAAP) e prof. Marcelo Assafim (UFRJ).
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a tarefa de escrever dois memorandos: o primeiro repre-
sentando a empresa reclamante na arbitragem e o se-
gundo, em defesa da empresa reclamada. Em seguida, 
nossa equipe passou a se preparar para as rodadas orais, 
nas quais os alunos teriam de atuar como advogados e 
defender separadamente as partes na arbitragem, como 
se seus clientes fossem, concentrando-se nos aspectos 
processuais e de mérito do caso hipotético. 
Como oradoras, tivemos a missão de defender a equipe 
da FAAP nas rodadas orais da competição em Viena, 
assim como participar de outras simulações de arbitra-
gem aqui no Brasil e que a antecederam. Isso porque os 
membros da Equipe da Faculdade de Direito da FAAP, 
objetivando o melhor preparo e treino para Viena, parti-
ciparam de dois pré-moots no Brasil, um em São Paulo 
e outro em Curitiba. Esses eventos, além de auxiliarem 
para formação de confiança e trabalho em grupo, foram 
excelentes oportunidades para a integração e a troca de 
conhecimento sobre o caso entre as faculdades brasilei-
ras e estrangeiras participantes do evento.
Em Viena, os alunos da FAAP participaram de quatro 
rodadas orais (pleadings). Três deles foram realizados 
na Faculdade de Viena e em um dos maiores escritórios 
de advocacia do mundo: Baker & McKenzie. A FAAP 
competiu contra as seguintes faculdades: University 
of Western Ontario, do Canadá; Istanbul University, da 
Turquia; National University of Kyiv-Mohyla Academy, da 
Ucrânia; e Jagiellonian University, da Polônia.
Além dos painéis, diariamente, o Moot Alumni Association 
realizava eventos sociais para a integração dos alunos. 
O Moot, este ano, contou com a participação de cerca 
de 280 universidades, incluindo as melhores do mundo, 
como, por exemplo, Harvard, Berkeley, NYU, Oxford, 
London School of Economics, Kings College, entre outras. 

Em nossa percepção, o Moot de Viena é uma excelente 
ferramenta de aprendizagem, por ser uma ótima oportu-
nidade para que os participantes conheçam um pouco 
mais sobre a arbitragem internacional, cuja cultura ainda 
está em formação no Brasil. Como nosso País pretende, 
muito em breve, aderir à Convenção de Viena sobre Con-
tratos de Venda e Compra Internacional de Mercadorias 
de 1980, a CISG (Convention on International Sale of 
Goods), é muito válido poder aprender sobre tratados, 
seu funcionamento e como eles estão relacionados com 
a atividade do advogado na arbitragem. Daí porque a 
experiência do Moot é tão diferente e agradável.
Depoimentos:
“Conhecemos alunos do mundo inteiro, o Moot foi uma 
bela oportunidade para incrementar nosso networking. 
Queríamos agradecer a todos que contribuíram para que 
o Moot se tornasse uma experiência inesquecível em nos-
sas vidas. Irão, certamente, deixar muitas saudades. Vai 
FAAP!” Amanda Butros e Maria Luiza Barros

“Cada painel, cada discussão, cada etapa do Moot me fez 
crescer muito profissionalmente, pois tive que enfrentar, 
pela primeira vez, o desafio de defender um cliente diante 
de várias pessoas e ser julgada, ao final, por árbitros muito 
experientes”. Amanda Butros

“O Moot foi uma jornada com diversos obstáculos, porém, 
como grupo, conseguimos enfrentá-los e crescer, não 
somente profissionalmente, mas também individualmen-
te. A aprendizagem da responsabilidade de trabalhar em 
grupo, com a consciência de que existem outras pessoas 
dependendo do seu trabalho, foi muito exercitada no Moot. 
Concluímos que, para obter o sucesso, devemos confiar 
um nos outros.”  Maria Luiza Barros

Equipe da FAAP, da esquerda para a direita: Amanda Butros, José Eduardo 
Sleiman, Juliana Cipriano, Maria Luiza Barros, prof. Fabrício Polido e Ettore 
Botteselli (ex-aluno da FAAP e coach).

Competidores e árbitros em painel arbitral.


