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GILBERTO JOSÉ VAZ tem formação em Direito e 

Engenharia Civil e pós- graduação em Economia. Fez 

especialização em Administração de Contratos em 

Londres, Inglaterra. É instrutor (licenciado) de Gerência 

de Projetos do curso de pós-graduação da Fundação 

Dom Cabral de Belo Horizonte – MG e professor 

convidado da GV Law da Fundação Getúlio Vargas – RJ, 

da PUC e do IBMEC-BH.  

 

É mediador certificado pela Fundación Libra, de Buenos Aires, Argentina, e International 

Institute for Conflict Prevention and Resolution - CPR, New York e Chair certificado pela Dispute 

Resolution Board Foundation de Charlotte, Estados Unidos. É diretor e membro fundador 

da DRBF-Foundation. Atua em soluções de disputas através de conciliação, mediação, 

arbitragem, Mini-Trial e Dispute Resolution Board, inclusive no campo internacional. 

 

Trabalha como árbitro, advogado, perito, expert witness, membro de DRB, mediador, em 

diversas câmaras, como International Chamber of Commerce, Paris. Faz parte das listas de 

árbitros de Câmaras de Arbitragem e Mediação no Brasil, tais como CAM-CCBC, 

CAMARB, FIESP, Instituto de Engenharia, CREA-MG, CMAB-DF, CBMA-RJ, 

CEBRAMAR. É vice-presidente da Câmara de Arbitragem Empresarial Brasil – 

CAMARB e um dos membros fundadores do Instituto Brasileiro de Direito da 

Construção (IBDiC). 

 

Gilberto José Vaz dedicou toda a sua vida profissional ao setor de infraestrutura e 

construção, tendo trabalhado em projetista, em concessionária de serviços públicos e em 

construtora no mercado doméstico e internacional, em planejamento, orçamentos, 

implantação e gestão de contratos, elaboração e negociação de claims e em disputas 

judiciais e arbitragens de Projetos de infraestrutura: hidrelétricas, portos, aeroportos, 

rodovias, ferrovias, siderurgia, linhas de transmissão, plantas e plataformas de petróleo e 

gás, termoelétricas, montagens, hidráulica, saneamento, concessões, PPP, etc.   

 

É líder da GILBERTO JOSÉ VAZ ADVOGADOS e GILBERTO JOSÉ VAZ 

ENGENHEIROS ASSOCIADOS, sociedades com sede em Belo Horizonte – MG e que 

há vinte e três anos desenvolvem, em parceria ou individualmente, no âmbito doméstico e 

internacional, trabalhos no setor de infraestrutura. 
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