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O Professor Peter Christian Sester é qualificado como advogado na Alemanha desde
1996 e advogado no Brasil desde 2017. Atualmente tem sido demandado para atuar em
arbitragens domesticas e internacionais (árbitro, expert witness e co-counsel), para
elaboração de pareceres e consultas jurídicas nas seguintes áreas: direito comercial,
contratos nacionais e internacionais e responsabilidade civil (direito do Brasil, da Alemanha e
da União Europeia). Integra o Corpo Permanente de Árbitros de diversas Câmaras de
Arbitragem e Mediação no Brasil.
Antes de dedicar-se à elaboração de pareceres e arbitragens nacionais (Brasil) e
internacionais, Professor Sester atuou 12 anos como consultor em um dos mais respeitados
full service escritórios internacionais nas seguintes áreas: direito societário e de mercado
financeiro, project finance (energia, refinaria, infraestrutura e indústria), asset finance (aviões
e embarcações), Leveraged Buy Out & Private Equity, Parcerias Públicas Privadas (e.g.,
rodovias, pontes, aeroportos).
Sester é Doutor em direito comercial pela Universidade Heidelberg (Germany) e
Doutor em economia pela Humboldt-Universidade Berlin (Germany). Fez a livre docência na
Universidade Marburg (Germany) em direito internacional privado e comparado. Professor
convidado de Arbitragem Internacional Comercial da Fundação Getúlio Vargas (Rio de
Janeiro), professor convidado de M&A e de Arbitragem de Investimentos da Faculdade de
Direito da Universidade Nova de Lisboa. Como melhor aluno na graduação da Universidade
Heidelberg tornou-se bolsista do Estado de Baden-Württemberg (Germany) para o doutorado
e da Associação Federal de Pesquisa da Alemanha (DFG) para a livre docência. A tese do
doutorado em economia sobre o mercado de capitais brasileiro ganhou o premio da

Associação das Editoras e Livrarias da Alemanha (Börsenverein des Deutschen
Buchhandels).
Aprovado em concursos públicos (1996 e 1997) rejeitou convite do Ministério da
Justiça do Estado de Baden-Württemberg para tornar-se juiz vitalício tendo optado por seguir
carreira acadêmica em combinação com a advocacia. Pelas mesmas razões rejeitou ofertas
para ingressar no Banco Central da Alemanha (Deutsche Bundesbank) e na CVM da
Alemanha (BaFin).
Autor de diversos artigos e livros. Palestrante frequente no Brasil e no exterior.
Recentemente terminou o livro International Arbitration: Law and Practice in Brazil, a ser
publicado no primeiro semestre do ano 2020 pela editora Oxford University Press (Inglaterra).
Fluente em Português, Inglês e Alemão (língua materna). Bom nível de trabalho em
Francês e Espanhol.

Atividades professionais
Desde o dia 25 de abril de 2019 compõe a Direção do CAM-CCBC na qualidade de VicePresidente pelo biênio 2019-2021.
Desde 2017 possui escritório de advocacia próprio, no Rio de Janeiro, com foco em
arbitragens, consultoria e pareceres em direito brasileiro, alemão e europeu.
De 2015-2016 atuou como advogado externo (“Of Counsel”) em renomado escritório de
advocacia suíço, com foco em arbitragem.
De 2002-2015 atuou como advogado externo (“Of Counsel”) em escritório de advocacia
(“magic circle firm”) cuja presença e liderança internacional são reconhecidas, exercendo
atividade focada em finanças corporativas (LBO and M&A), financiamentos de projetos e bens
de capital (aviões, barcos etc.), operações e regulação do mercado de capitais.

Posições acadêmicas
Desde 2020 – Professor Convidado da FGV-Rio Escola de Direito onde leciona o curso
Arbitragem Internacional (Brasil)
Desde 2019 – Docente da Universidade Nova de Lisboa de direito da arbitragem de
investimento e de aspectos jurídicos de aquisições e fusões (Portugal).
2018-2019 – Professor Visitante da Universidade Federal de Rio de Janeiro (Brasil).
2014-2019 – Professor titular de direito comercial e direito internacional na Universidade
St. Gallen (Suíça).

2013-2014 - Professor titular de direito comercial e diretor do Instituto Law and Finance da
Goethe-Universidade em Frankfurt am Main (Alemanha).
2002-2013 - Professor titular de direito comercial e diretor do Instituto de Direito da Informação
da Universidade de Karlsruhe (hoje denominada Karlsruhe Institute of Technology na
Alemanha).
Desde 1999 recebeu numerosos convites como professor visitante de escolas de direito e de
administração de empresas: dentre outras, a Universidade de Cambridge (RU), London
School of Economics (RU), Institute for Advanced Legal Studies (RU), Universidade de Aixen-Provence (França), Universidade de Montpellier (França), Universidade Nova de Lisboa
(Portugal), Universidade Argentina de la Empresa (Argentina), Universidade Austral
(Argentina), Universidade de Chile (Chile), Fundação Getúlio Vargas - Escola de Direito do
RJ (Brasil), Fundação Getúlio Vargas - Escolas de Direito de SP (Brasil), Insper (Brasil), e
Universidade Federal do Rio de Janeiro / COPPEAD (Brasil).

Educação e Qualificação
2017 - Exame da Ordem dos Advogados do Brasil (OAB/RJ 214446).
2008 - Doutorado em economia na Humboldt-Universidade em Berlin (Alemanha) – tese sobre
o “Institutional Design of Capital Market Reforms (the Brazilian experience)”.
2001 - “Habilitation” (prova de capacitação para se tonar professor universitário titular) em
direito comercial, na Philipps-Universidade Marburg (Alemanha) – tese sobre ”Complex
Contracting in International Project Finance”.
1995 - Doutorado em direito na Ruprecht-Karls-Universidade em Heidelberg (Alemanha) –
tese sobre “Fiduciary Duties and Voting in Commercial Partnership Meetings”.
1992-1996 - Assessor de magistrado no tribunal de Baden-Baden (Alemanha) – completado
com o Segundo Exame do Estado (exame final do curso de direito, na Alemanha), obtendo
grau capacitando-o ao ingresso imediato no quadro da magistratura/ministério publico alemão
ou exercício da advocacia.
1990-1996 - Estudos de administração de empresas na Universidade de Hagen (Alemanha)
– concluído com o titulo Diplom-Kaufmann (equivalente à graduação em administração de
empresas no Brasil).
1988-1992 - Estudos de direito na Ruprecht-Karls-Universidade Heidelberg (Alemanha) –
concluído com o Primeiro Exame do Estado (equivalente à graduação em direito no Brasil)
como melhor aluno do ano.

