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Educação
J.S.D., Columbia University  
School of Law, 2006

LL.M., Columbia University  
School of Law, 2001

LL.B, McGill University Faculty  
of Law (common law), 1996

B.C.L., McGill University Faculty  
of Law (civil law), 1996

Admissão no Bar 
Quebec, 1997

New York, 2002

U.S. District Courts for the 
Southern and Eastern Districts  
of New York, 2004

Línguas 
Inglês, Francês, Espanhol, Português e 
Romeno; Compreensão do Italiano

Julie Bédard concentra as suas atividades nas áreas de contencioso e arbitragem internacional. Ms. 
Bédard representa clientes em tribunais federais e estaduais nos Estados Unidos e tem experiência 
como advogada em processos arbitrais internacionais conduzidos sob os procedimentos da Câmara 
de Comércio Internacional, da American Arbitration Association, do Centro Internacional de 
Resolução de Disputas e do Centro Internacional para Arbitragem de Disputas sobre Investimentos. 

Ms. Bédard assessora clientes em como proteger seus investimentos globais em relação a tratados 
internacionais e fornece conselhos estratégicos para cláusulas de resolução de conflitos inseridos 
em contratos comerciais internacionais. Treinada em direito civil e comum, Ms. Bédard tem muita 
experiencia em casos envolvendo conflito de leis e representa clientes em litígios e processos de 
arbitragem no mundo inteiro envolvendo disputas sobre a lei vigente, jurisdição, o cumprimento de 
acordos de arbitragem, descoberta extraterritorial e execução de julgamentos internacionais.

Ms. Bédard assessora conselhos de gestão e fiscalização em assuntos corporativos, inquéritos inter-
nos e situações envolvendo a Foreign Corrupt Practices Act (FCPA) dos EUA. Na área de inves-
tigações corporativas, Ms. Bédard tem acompanhado inquéritos internos e aconselhado clientes em 
assuntos de governança corporativa, incluindo medidas corretivas e a implementação de programas 
de compliance corporativa.

Em 2016 e 2015, Julie foi eleita, pela revista Latinvex, uma das “Mais Importantes Advogadas” 
da América Latina. Ela foi citada reiteradamente pela Chambers Global (“ela tem a capacidade 
de entender detalhes não jurídicos que a maioria dos advogados ignoraria”, edição de 2013), pela 
Chambers USA (reconhecida como “uma verdadeira força e uma das líderes do futuro na nossa 
área”, edição de 2015), pela Global Arbitration Review’s International no ranking “Who’s Who of 
Commercial Arbitration” (“extremamente brilhante e completa”), pela Chambers Latin Amer-
ica e pela The Best Lawyers in America. Ela foi também prestigiada no ranking “Expert Guide: 
Best of the Best USA”, em Arbitragem Comercial, na edição de 2013 da Euromoney, (top 30 
advogados), no Global Arbitration Review’s entre os 45 melhores advogados com menos de 45 
anos em 2011, e no ranking “Guide to the World’s Leading Commercial Arbitrarion Expertes”, 
em 2011 da Euromoney. Ela foi citada pela Legal 500 Latin America em 2014. Julie também foi 
nomeada como “Estrela em Ascenção de 2014” pelo New York Law Jornal e ela recebeu o prêmio 
de “Melhor Advogada em Arbitragem Comercial” do Euromoney no prêmio “Women in Business 
Law” em 2012, 2013 e 2014. Além disso, em 2015, Julie foi selecionada pela faculdade de direito 
de Harvard para ser homenageada na segunda edição da Exibição Anual do Dia Internacional 
e Mulheres. Além disso, ela foi nomeada pelo World Economic Forum para o ranking “Jovens 
Líderes Mundiais” de 2013 e foi selecionada entre as “Mulheres Inspiradoras do Direito” pelo Latin 
Lawyer (em novembro de 2013). Ela integra a equipe do Skadden, o qual foi nomeado “Escritório 
de Advocacia do Ano: Resolução de Disputas” de 2013, pelo Chambers Global.

Exemplos de clientes (atuais e anteriores): AEI; Argos USA.; Banco Bradesco BBI S.A.; 
Banco BTG; Banco do Brasil Securities LLC; Banco Itau; Banco Votorantim S.A.; BB 
Securities Ltd.; CEMEX, SAB de CV; CF Industries, Inc.; The Clorox Company; Empresas 
Polar S.A.; Exxon Mobil Corporation; First Solar, Inc.; HSBC Securities (USA), Inc.; Inver-
siones Cordillera S.A.; Itaú BBA USA Securities, Inc.; Liberty Mutual Insurance Corporation; 
NextEra Energy, Inc.; Philip Morris International Inc.; SA Air France-KLM; The Travelers 
Companies, Inc.; Ultrapar Participaçoes S.A.; Votorantim Participações S.A. e The WhiteWave 
Foods Company.
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Em processos, ela representou ou, atualmente, representa: 

 - uma empresa brasileira aeroespacial em uma ação de classe 
federal de acionistas (federal shareholder class action) envol-
vendo alegações de supostas violações de leis federais de valores 
mobiliários;

 - um sindicato de bancos em uma grande ação civil pública envol-
vendo valores mobiliários de Petrobas perante a U.S. District Court 
– Southern District of New York (juiz Jed Rakoff);

 - uma empresa brasileira em disputa envolvendo um projeto de 
mineração no Brasil;

 - uma empresa brasileira em uma investigação interna e um litígio 
norte-americano relacionado;

 - uma subsidiaria brasileira de uma empresa norte-americana em 
uma investigação interna sob o FCPA (estatuto de anticorrupção) 
norte-americana;

 - uma companhia multinacional de exploração de petróleo e 
serviços em várias disputas abrangendo três continentes e coorde-
nando uma estratégia coerente de contencioso e arbitragem;

 - uma empresa Chilena em um investigação interna;

 - uma empresa marítima de Hong Kong em uma arbitragem regu-
lada pelo regulamento da ICDR, conseguindo uma cautelar;

 - uma empresa norte-americana e sua subsidiária peruana prestando 
assessoria referente à rescisão de um contrato de Engenharia e 
Aquisição; 

 - uma empresa americana em uma investigação de indenização 
pós-aquisição arbitrado segundo o regulamento da CCI em Nova York; 

 - uma companhia suíça em uma rescisão de acordo de distribuição 
arbitrado segundo regulamento da CCI em Paris e envolvendo leis 
egípcias e suíças; 

 - uma empresa francesa em uma potencial disputa jurídica envol-
vendo um complexo acordo de joint-venture regido pela lei de 
Nova York; 

 - uma empresa multinacional petrolífera prestando assessoria em 
proteção de investimentos, em vários investimentos internacionais; 

 - empresas brasileiras prestando assessoria em mecanismos de 
resolução de litígios em contratos de confidencialidade e acordos 
de aquisição de ações; 

 - três empresas (brasileira, uruguaia e norte-americana) em uma 
arbitragem na CCI sediada em Miami e diversas ações judiciais no 
Brasil decorrentes de litígios envolvendo uma joint-venture;

 - uma empresa brasileira e sua subsidiária norte-americana em uma 
ação judicial em um tribunal estadual da Flórida referente a um 

litígio envolvendo 12 réus latino-americanos;

 - empresas chilenas em um litígio pós-aquisição arbitrado segundo 
o regulamento da CCI em Nova York;

 - uma organização barbadiana em relação à desapropriação, ocor-
rida em 2010, de um grupo de empresas de fertilizantes na Vene-
zuela na qual a organização barbadiana detinha uma participação 
de 10 por cento;

 - uma empresa canadense em uma arbitragem no ICDR contra uma 
empresa norte-americana em relação a um contrato de fornecimento;

 - uma empresa norte-americana, prestando assessoria em arbitragem 
referente à potencial aquisição de uma empresa brasileira;

 - uma empresa brasileira, prestando assessoria sobre uma potencial 
ação judicial contra uma empresa norte-americana para apreender 
bens e executar uma sentença contra sua subsidiária brasileira;

 - uma empresa brasileira, prestando assessoria referente a uma 
possível arbitragem no ICDR contra uma empresa brasileira em 
decorrência de um contrato de compra e venda de ações;

 - uma empresa norte-americana em uma arbitragem no ICDR contra 
uma empresa cipriota referente ao licenciamento de produtos na 
China, a medidas processuais para rescindir uma sentença parcial 
nos Estados Unidos e a processos relacionados em Hong Kong;

 - um sócio mandatário de uma sociedade de Delaware em uma arbi-
tragem no ICDR sediada em Nova York, incluindo defesa contra 
um mandado inaudita altera parte e uma medida liminar pleiteados 
pelo sócio comanditado réu para impedir sua exclusão;

 - um investidor de Delaware em um fundo imobiliário das Ilhas 
Maurício envolvendo a destituição da empresa gestora do fundo;

 - uma empresa norte-americana na tentativa de proteger um investi-
mento de grande porte na Venezuela contra desapropriação;

 - empresas espanholas e holandesas ameaçadas de estatização de 
sua subsidiária venezuelana;

 - uma empresa norte-americana na tentativa de impedir uma 
apreensão de bens segundo o direito marítimo federal;

 - uma subsidiária de uma empresa mexicana enfrentando tratamento 
discriminatório e injusto na Colômbia;

 - um ex-diretor-presidente em uma ação coletiva referente a valores 
mobiliários envolvendo uma reapresentação de demonstrações 
financeiras;

 - uma empresa brasileira pleiteando uma medida liminar para fins 
de arbitragem na CCI sediada em Nova York;

 - uma empresa coreana contra a execução na Coreia de uma 
sentença singapuriana em favor de uma empresa alemã;
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 - uma empresa suíça e sua subsidiária asiática na tentativa de 
contratar funcionários com observância das cláusulas de não 
concorrência aplicáveis;

 - uma empresa farmacêutica norte-americana em uma arbitragem inter-
nacional contra uma fabricante canadense regida pela Convenção das 
Nações Unidas para a Venda Internacional de Mercadorias;

 - uma empresa canadense em relação a uma potencial ação de inde-
nização contra uma sociedade norte-americana em Nova York;

 - uma empresa suíça em um processo em Barbados contra uma 
empresa barbadiana envolvendo um litígio em decorrência de um 
contrato de swap;

 - uma empresa luxemburguesa enfrentando uma aquisição hostil de 
controle por uma empresa indiana;

 - uma empresa singapuriana em uma arbitragem na CCI envolvendo um 
litígio entre acionistas processado em Londres contra uma subsidiária 
caimanesa de um investidor de private equity de Hong Kong;

 - uma empresa norte-americana em uma arbitragem na CCI 
envolvendo um litígio pós-aquisição com uma empresa francesa 
arbitrado segundo regulamento da CCI de Londres e regido pela 
lei de Nova York;

 - uma empresa brasileira em uma arbitragem na CCI em decorrên-
cia de um litígio entre acionistas com uma empresa venezuelana;

 - uma empresa norte-americana, prestando assessoria quanto aos 
fundamentos para rescindir uma sentença da CCI e impugnar a 
execução da sentença;

 - uma empresa peruana, prestando assessoria em relação a um 
projeto de usina de geração de energia elétrica no Peru;

 - uma empresa norte-americana, prestando assessoria quanto à 
reunião de arbitragens e execução de sentenças arbitrais;

 - uma empresa norte-americana, prestando assessoria em uma 
potencial arbitragem na CCI para solucionar um litígio entre 
acionistas com uma empresa brasileira;

 - um investidor singapuriano em um processo contra governo do 
Sudeste da Ásia envolvendo demandas no âmbito da Convenção 
do ICSID, do Acordo de Investimento da ASEAN e do direito 
internacional público;

 - uma empresa chilena em uma arbitragem nos termos do Regula-
mento de Arbitragem Internacional da AAA contra uma empresa 
tailandesa envolvendo compra e venda de mercadorias; e

 - uma empresa argentina em uma arbitragem na CCI em decorrência 
de um litígio com uma empresa brasileira referente a uma aquisição.

Julie atuou como árbitra única em uma arbitragem na CCI referente a 
um contrato de distribuição envolvendo uma empresa norte-americana 
e uma empresa peruana, e foi nomeada para uma outra arbitragem 
na CCI envolvendo um litígio sobre um contrato de fabricação entre 
uma empresa norte-americana e uma empresa chinesa. Foi nomeada 
também árbitra única em uma arbitragem da UNCITRAL envolvendo 
contratos de desenvolvimento entre uma empresa norte-americana e 
uma empresa espanhola. Ela recentemente presidiu uma arbitragem 
na CCI regida pela lei romena e sediada em Bucarest.

Antes de ingressar no Skadden, atuou em contencioso em Québec, 
Canadá (1996–1998), foi assistente do Excelentíssimo Senhor Minis-
tro Charles D. Gonthier, da Suprema Corte do Canadá (1998–1999), e 
lecionou introdução ao direito anglo-saxão e direito norte-americano a 
mestrandos estrangeiros em direito na Columbia University (1999–
2001). Em 2001, atuou como estagiária do Excelentíssimo Senhor 
David Edwards, do Tribunal de Justiça das Comunidades Europeias. 
Trabalhou também como estagiária na Secretaria do Tribunal de Arbi-
tragem da Câmara de Comércio Internacional. Em 2002, iniciou seu 
doutorado em direito na Columbia University (International Conflicts 
of Antitrust and Securities Regulation: It’s All About Effects).

Julie é palestrante e autora frequente sobre questões de contencioso 
e arbitragem internacional. A relação completa de suas palestras e 
apresentações está disponível em Skadden.com.

Palestras Recentes

 - “The Arbitration in comparative law potential adaptations to 
Brazilian law – Foreign law (United States – Class Arbitration)”, 
20º aniversário da Brazilian Arbitration Law, São Paulo, Brasil 
(novembro de 2016)

 - “Ejecución de decisiones arbitrales,” (Enforcement of Arbitration 
Awards), Evento ICC Chile, Santiago, Chile (outubro de 2016);

 - Co-presidente da Quinta Conferencia Anual em Nova York da GAR, 
Nova York (setembro de 2016);

 - “ICC Institutional Reform: Too Far or Not Far Enough?” Décima 
Primeira Conferencia Anual da ICC Nova York, Nova York (setem-
bro de 2016));

 - “Appointment as an Arbitrator,” Academia Avançada de Arbitragem 
para a América Latina 2016-2018, São Paulo (agosto de 2016);

 - “Roundtable on ‘Access to Justice,’” Arbitragem e o Estado de 
Direito durante Tempos de Mudança na América Latina (agosto de 
2016);

 - “Recent Experiences in Latin America and Beyond: Case-law, 
Legislation and Practices,” Décima Terceira Reunião da ICC Latin 
American Arbitration Group Meeting (agosto de 2016);
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 - “La ley aplicable a la validez del pacto arbitral y la extensión a no 
signatarios,” IV Congresso Internacional de Arbitragem do Comitê 
Colombiano de Arbitragem, Bogotá, Colômbia (junho de 2016);

 - “O Quase-Direito e a Produção de Provas na Arbitragem Internacio-
nal,” XII Conferência Internacional de Arbitragem do Rio de Janeiro, 
Brasil (maio de 2016);

 - “As Supostas Táticas de Guerrilha e Seus Usos na Arbitragem Inter-
nacional,” 4º GAR Anual sediado no Brasil (março de 2016); 

 - “El Arbitraje Vale Lo Que Vale El Árbitro”: Mitos y Realidades”, ICC 
PANARB & Conferencia Anual de Alarb. Panamá (março de 2016); 

 - “Lidando com Questões de Compliance e Corrupção,” 6ª Conferência 
Anual de Fusões e Aquisições do Latin Lawyer (dezembro de 2015)

 - “O Papel e Poder de um Árbitro Internacional,” 9ª Conferência 
Internacional de Arbitragem e Mediação: Solucionando Disputas 
para os Jogos Olímpicos e Indústrias Relacionadas, Projetos e Acor-
dos, Rio de Janeiro (novembro de 2015)

 - “Um ano depois: Acessando as Diretrizes Revistas da IBA (Ordem 
Internacional dos Advogados) sobre Conflitos de Interesse em Arbi-
tragens Internacionais”. Viena, Áustria (outubro de 2015);

 - “Arbitragem de Tratados de Investimento na América Latina: Compreen-
dendo o Novo Regime e Prevendo o Futuro” e “Temas em Destaque em 
Arbitragem Internacional e Contencioso”, São Paulo (outubro de 2015);

 - “As Diretrizes da IBA Acerca da Representação das Partes em Arbi-
tragens Internacionais”, Painel de Ética do Centro Internacional de 
Arbitragem de Nova York, Nova York (setembro de 2015);

 - “Caso Eike Batista –Responsabilidade Civil e Aplicação da Lei no 
Mercado de Capitais Brasileiro,” Debate sobre Mercado de Capitais 
na Fundação Getúlio Vargas (seminário via web), (junho de 2015);

 - “The Art of Advocacy”, O 3º Anual GAR Live Brazil, São Paulo 
(Março de 2015);

 - “Prominent Themes in International Commercial Arbitration”, Oitava 
International Arbitration Conference, Quito, Equador (Março de 2015);

 - “Recurring Matters of Substance in International Arbitration”, 
Conferência da International Chamber of Commerce Young Arbitra-
tors Forums Conference, Quito, Equador (Março de 2015);

 - “A Corporate Counsel Series: International Dispute Resolution in 
the Americas”, ICDR Miami Internacional Arbitration Conference, 
Miami (janeiro de 2015);

 - “The IBA Guidelines on Party Representation in Internacional Arbi-
tration”, First Annual Conference of the Latin American Arbitration 
(ALARB), Cidade do México (junho de 2014);

 - “Evidence in Arbitration”, 10ª Conferência Internacional de Arbi-

tragem do Rio de Janeiro, Rio de Janeiro (maio de 2014);

 - “Ethics in Mediation: Should Mediators Inform Authorities About 
Crimes Learned During the Mediation?”, CPR-CAMARB Business 
Mediation Congress, Belo Horizonte (abril de 2014);

 - “Orders, Awards and Enforcement”, LCIA North American Users’ 
Council Symposium, Miami (abril de 2014).

 - “Challenges to Arbitration: Should the Challenge Process Be 
Overhauled?”, Juris Eighth Annual Investment Treaty Arbitration 
Conference, Washington, D.C. (março de 2014);

 - “The Power of Arbitrators: Myths and Realities”, Conferência ICC 
YAF, Bogotá, Colômbia (fevereiro de 2014); e

 - “The Status of Arbitration: Its Scope and Application”, Comitê de Arbi-
tragem Colombiano, Centro de Conciliação e Arbitragem da Câmara de 
Comércio de Bogotá, Bogotá, Colômbia (fevereiro de 2014).

Associações

Fórum Econômico Mundial de Jovens Líderes Globais (2013)

International Bar Association (Ordem Internacional dos Advogados) 
– Comitê de Arbitragem – Secretária – Força-Tarefa sobre Conduta 
de Advogados na Arbitragem Internacional (Presidente) – Subcomitê 
sobre Conflitos de Interesse (Ex-Membro) – Grupo de Trabalho da 
UNCITRAL (Ex-Membro)

Instituto de Arbitragem Transnacional – Conselho Consultivo

International Bar Association (Ordem Internacional dos Advogados) 
– Comitê de Contencioso

Câmara de Conciliação, Mediação e Arbitragem CIESP/FIESP (Árbitra)

LCIA – Conselho de Usuários da América do Norte

Comitê de Arbitragem da CCI – Câmara de Comércio do Canadá

Força-Tarefa da CCI sobre Redução de Tempo e Custos na Arbi-
tragem (Ex-Membro)

Força-Tarefa da CCI sobre Direito Penal e Arbitragem (Ex-Membro)

Sociedade Americana de Direito Internacional

Ramo Norte-Americano da Associação de Direito Internacional

Comitê Internacional de Arbitragem do CPR

Julgadora do CPR Awards (2009–2011)
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Congresso de Arbitragem Canadense 

Comitê de Arbitragem da Ordem dos Advogados da Cidade de Nova 
York (2003–2005)

Membro do Comitê Brasileiro de Arbitragem

Mulheres Árbitras (Arbitral Women)

Fórum de Jovens Arbitralistas (Comitê Gestor)

Jovens Arbitralistas Canadenses (Conselho de Administração)

Publicações

“Expert Forum: Advice For General Counsel on Arbitration Vs. 
Litigation,” Corporate Disputes (Julho-Setembro 2016);

Uma das editoras para, “Special Edition: A Tribute to Judith Kaye,” 
New York State Bar Association, Vol. 9, No. 1 (Primavera 2016);

“Effectuating International Arbitration Through Judicial Preliminary 
Relief in New York,” New York State Bar Association, Vol. 9, No. 1 
(Primavera 2016);

“Forum: Challenges of Managing Investors Treaty Arbitrations,” 
Financier Worldwide (outubro de 2015)

“Corporate Disputes – Expert Forum: Resolving Disputes in a Post 
M&A Environment,” Financier Worldwide (abril/junho de 2015)

“Bilateral Investment Treaties and Arbitration,” AAA Handbook on 
International Arbitration & ADR, Juris Publishing Inc. (Revisado 
em 2015 para edições futuras)

“Why Litigants Continue to Use Anti-Suit Injunctions,” co-autora 
com Timothy G. Nelson, Law360 (14 de maio de 2014)

“United States: Nixing a Final Word on Jurisdictional Grounds,” 
co-autora com Timothy G. Nelson, Global Arbitration Review online 
news (10 de junho de 2013)

Contributor, “Corporate Disputes – Hot Topic: Expert Witnesses in 
Arbitration,” Financier Worldwide (outubro/novembro de 2012)

“ICDR Awards and Commentaries 2012 (Chapter 2: Electronic 
Discovery in International Arbitration – Revisited),” ICDR Awards 
and Commentaries 2012 (setembro de 2012)

“Recent Trends in International Arbitration,” Financier Worldwide 
(julho de 2012)

“Arbitrating in Good Faith and Protecting the Integrity of the 
Arbitral Process,” Les Cahiers de l’Arbitrage/The Paris Journal of 
International Arbitration (dezembro de 2010)

“Standard Arbitration Clauses for the AAA, ICDR, ICC and UNCI-
TRAL,” Practical Law Company (junho de 2010)

“An Odious Reality,” co-authored with Timothy G. Nelson, IFLR 
(junho de 2010)

“International Commercial Arbitration in New York (Chapter 9: 
Discovery),” co-autora com John Gardiner and Lea Haber Kuck, 
Oxford University Press (maio de 2010)

“Render Unto Caesar No More?” co-autora com Timothy G. Nelson, 
New York Law Journal (abril de 2010)

“Recession-Proof Arbitration of the Power of Constraint to Control 
Time and Costs,” Dispute Resolution Journal (agosto/outubro de 
2009)

“Relinquishing Jurisdiction Over Statutory Claims,” New York Law 
Journal, co-autora com Timothy G. Nelson (abril de 2009)

“A “New” New York Convention? An Interview with Albert Jan van 
den Berg,” Mealey’s Executive Summary (outubro de 2008)

“The President’s Plane is Missing: If Foreign Leaders Flee to the US 
They Can Expect Their Litigation to Follow Them,” IFLR (agosto de 
2008)

“Secretaries To International Arbitral Tribunals,” American Review 
of International Arbitration (ARIA), Vol. 17, No. 4, (julho de 2008)

“The Arbitrability of Antitrust Claims in the United States,” 19 
European Business Law Review 43, co-autora com Peter E. Greene 
and Peter S. Julian (2008)

“Electronic Discovery in International Arbitration: Where Neither 
the IBA Rules Nor U.S. Litigation Principles Are Enough,” Dispute 
Resolution Journal, co-autora com Jonathan Frank, (novembro de 
2007/janeiro de 2008)

“Overseas Defendants In Non-Hague Territory: Serving Process in 
the 130 Countries Outside the Convention,” New York Law Journal, 
co-autora com Timothy G. Nelson (agosto de 2007)

“The Wrong Kind of ‘Interesting’,” The National Law Journal, 
co-autora com Marco E. Schnabl (julho de 2007)


