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Pedro S. Ribeiro de Oliveira, FCIArb 
pedro.ribeiro@ribeiroadr.com, (11) 3568 2815 e (11) 94110 2815 

Brasileiro, casado, 53 anos – OAB de Minas Gerais – 56.986 

Sumario - Vinte e sete anos de experiência provendo serviços de departamento jurídico a 
multinacionais sem advogados internos no Brasil. Atuou por 14 anos como advogado in house 
terceirizado para a empresa de engineering do Grupo Fiat, cinco dos quais em secondment, coordenando 

a instalação da empresa no Brasil; elaborando, negociando e gerindo diversos tipos de contratos 
internacionais e domésticos (incluindo contratos EPC, EPCM, Aliança e FIDIC) e pleitos deles 
derivados. Coordenou equipe de advogados nas principais licitações públicas brasileiras, assessorando 
consórcios em diversos leiloes, incluindo os da Aneel, Chesf, Valec, Codefasf, FURNAS, CPTM, Porto 
de Paranaguá e Infraero bem como em concorrências privadas no Brasil e exterior. Como sócio de 
escritório de advocacia, assessorou diretamente executivos do primeiro escalão de empresas como a 
Petronas Lubrificantes (por 15 anos), Fiat Automóveis (por 10 anos) e Joy Mining (por 10 anos) na 
gestão legal diária destas empresas, incluindo contencioso civil, comercial e tributário, arbitragem, 
consultoria contratual e contratação e gestão de escritórios de advocacia especializados. 

 
Formação: 

• Bacharel em Direito pela Universidade Federal de Minas Gerais - UFMG, em 1990, onde foi 
monitor concursado do departamento de Direito Comercial por dois anos. 

• Pós-graduado com mérito pela Queen Mary University of London (PgDip nível LLM) - 
“International Commercial Arbitration and Arbitration in International Construction 

Contracts” - Dezembro de 2015 

• Mediação: treinado pela American Arbitration Association, pela New York City Bar (Approved 
under Part 146 of New York State Unified Court Office of ADR Programs), pelo International 

Institute for Conflict Prevention & Resolution (CPR) e pelo JAMS International (a convite). 

• Certificado pelo Dispute Board Foundation para atuar em disputas contratuais relacionadas aos 

jogos olímpicos e paraolímpicos de 2016. 

Reconhecimentos: 

• Em menos de 4 anos da inauguração do escritório dedicado à arbitragem, mediação e 
dispute boards, foi ranqueado entre os 10 melhores mediadores brasileiros pela Leaders 
League. 

Experiência: 

Arbitragem        

• Entre os casos de destaque mais recentes, presidiu duas arbitragens acerca de desenvolvimento 
e incorporação de centenas de imóveis residenciais e comerciais; atuou como coárbitro em 
arbitragem internacional de M&A na indústria de veículos automotores e, também como 
coárbitro, em duas arbitragens de projeto green field na indústria minerária, uma delas 
envolvendo investidores estrangeiros;  

• Arbitro indicado em disputas internacionais e domésticas administradas pelas principais 
instituições arbitrais brasileiras; 

• Felow no Chartered Institute of Arbitrators – CIArb, Londres, UK; 

• Distinguished Neutral no Global Panel e no Commercial Panel do International Institute for 

Conflict Prevention & Resolution – CPR – Nova Iorque, EUA; 
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• Membro do Comitê Brasileiro da International Chamber of Commerce – ICC; 

• Membro da Comissão de Mediação e Arbitragem da OAB de Minas Gerais; 

• Membro do Comitê Brasileiro de Arbitragem - CBAr; 

• Vice-Presidente e membro do Conselho da Câmara de Arbitragem Empresarial Brasil – 
CAMARB; 

Mediação  

• Entre casos de destaque mais recentes, mediou duas disputas societárias no setor de saúde e 
uma na indústria de prestação de serviços de varejo. 

• Mediador; 

• Mediador treinado pela American Arbitration Association, pela New York City Bar, pelo 
International Institute for Conflict Prevention & Resolution (CPR) e pelo JAMS International 
(a convite) tendo participado em mediações nos Estados Unidos e Brasil 

Comitês de Resolução de Disputas (DRB) 

• Entre casos recentes, preside Comitê de Adjudicação em projeto de reassentamento; 

• Certificado pelo Dispute Board Foundation para atuar nas disputas contratuais relacionadas aos 
jogos olímpicos e paraolímpicos de 2016; 

• Membro da Dispute Resolution Board Foundation. 

Sócio                São Paulo e Belo Horizonte 

Advocacia Pedro Ribeiro – Arbitragem e Mediação                                                Desde junho de 2015  

• Árbitro, mediador e consultor em arbitragem, mediação, negociação e Dispute Resolution 
Boards.  

Consultor terceirizado                                                          São Paulo, Belo Horizonte e Rio de Janeiro 

Sacha Calmon Misabel Derzi Advogados - www.sachacalmon.com.br           Janeiro 2013 a Janeiro 2016 

• Suporte aos advogados em contratos comerciais e de engenharia. 

Consultor Jurídico                                                                                                                 Rio de Janeiro 

OSX do Brasil S.A. (Grupo EBX) - www.osx.com.br                                   Julho de 2012 a Janeiro 2013 
• Gestão de contratos de engenharia e pleitos relacionados. Implantação de práticas de gestão de 

departamentos jurídicos. 

Consultor                                                                                                             São Paulo e Belo Horizonte 

Fernando Ribeiro de Oliveira Advogados                                                                  2011 a marco de 2012 
• Contratos comerciais e de engenharia, arbitragem, mediação e Dispute Boards. 

Sócio Gerente                                                                                                      São Paulo e Belo Horizonte 

Fernando Ribeiro de Oliveira Advogados                                                                                  2000 - 2010 

Sócio Gerente - Sócio gerente de 2005 a 2010, quando liderou equipe de até 25 advogados e coordenou 
a implantação de gestão de processos por fluxo, gestão de informação e remuneração por 
mérito, além de gerir:  

• Negociação e gestão de contratos de engenharia - Negociou e geriu contratos em operações 
complexas com empresas tais como GE, Petrobras, MPX, Vale, Siemens, Odebrecht, Andrade 
Gutierrez e CSN; 

• Licitações públicas e concorrências em Infraestrutura - Experiência em licitações públicas para 
projetos de infraestrutura, desde a negociação da estrutura societária de consórcios 
multinacionais até a interposição de ações judiciais e recursos administrativos junto aos 
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Tribunais de Contas; 

• Contencioso e Arbitragem- Responsável pela negociação de pleitos, contencioso e a arbitragem 
dos clientes acima. 

 

Diretor Estatutário não executivo                                                            Belo Horizonte e Rio de Janeiro 

Petronas Lubrificantes Brasil S.A. (então FL do Brasil S.A.)                                                    2007 - 2008 

• Diretor estatutário não executivo representando a matriz italiana na sociedade. 

Gerente Jurídico em secondment e consultor                        São Paulo, Belo Horizonte e Rio de Janeiro 

Fiatengineering do Brasil Ltda. (atual Maire Tecnimont)          Setembro de 1996 a dezembro de 2010 

• Responsável pela instalação da empresa no Brasil. Elaborou, negociou e geriu diversos tipos de 
contratos internacionais e domésticos (incluindo contratos EPC, EPCM e FIDIC). 

• Responsável por licitações públicas tais como as da Aneel, Chesf, Valec, Codefasf, FURNAS, 
CPTM, Porto de Paranaguá e Infraero, bem como em concorrências privadas no Brasil e 
exterior. 

• Pleitos (claims) - Elaborou, negociou e representou a empresa em pleitos relacionados a 
condições de subsolo, licenciamento ambiental, condições climáticas, invasão e depredação de 
canteiro, variação de prêmio de seguro, redução de garantia evergreen e etc. 

• Contencioso - Responsável pelas principais ações de interesse da empresa, incluindo as de 
natureza tributária. Ajuizou a primeira ação que julgou ilegal a retenção de INSS nos contratos 
de empreitada global, TRF da 2a Região. 

Advogado                                                                                                            São Paulo e Belo Horizonte 

Fernando Ribeiro de Oliveira Advogados Associados                                                               1990 - 2000 

• Como advogado Sênior, foi responsável por mais de 400 processos administrativos e judiciais 
(cíveis, comerciais e tributários) representando a Fiat Automóveis do Brasil S.A., CNH Latino 
Americana, Comau – Geico, Banco Fiat, Banco Fides, Fiat do Brasil S.A., Fiat Finanças dentre 
outras 

 

Informações adicionais 

Idiomas: Fluente em inglês. Proficiência intermediaria em francês e italiano. 

Outras associações: 

 Society of Construction Law, Overseas Membership - www.scl.org.uk; 
 Dispute Resolution Board Foundation - www.drb.org; 
 IBA - International Bar Association: Comitês de International Construction Projects e 

Arbitration (até maio de 2019) 

Outras associações, palestras ministradas, cursos, publicações e outras informações: vide perfil 
público no LinkedIn pelo endereço web:      
https://br.linkedin.com/pub/pedro-ribeiro-de-oliveira/14/947/a90/pt 

 


