
        
  

 
  
 

 
 
 
 
 

 
 
 

 
 Professor de cursos de pós-graduação em Processo Civil e Arbitragem pelo país. 
 Membro do Conselho Superior da Câmara de Conciliação, Mediação e Arbitragem (CIESP/ 

FIESP). 
 Árbitro das listas permanentes de árbitros da Câmara de Mediação de Arbitragem de São Paulo 

(CIESP/FIESP),  Câmara   de  Arbitragem   Empresarial   (CAMARB),  Câmara  de Mediação  e 
Arbitragem   das   Eurocâmaras   (CAE),   Centro    Brasileiro   de   Medição   e   Arbitragem 
(CBMA), Câmara  de Arbitragem, Mediação e Conciliação do CIERGS (CAMERS), Conselho 
Arbitral do Estado 

 Árbitro da lista permanente de árbitros do Conselho Arbitral do Estado de São Paulo (CAESP) e 
Tribunal das Sociedades dos Advogados da OAB/SP (TASA). 

 Integrante da Associação Latino americana de Arbitragem (2011). 
 Integrante do Instituto dos Advogados de São Paulo (IASP). 
 Membro da Comissão de Mediação e Arbitragem da OAB/SP. 

 

 
 
 
 

 Nomeado no “2017 Ranking of Litigation & International Arbitration - Brazil” da Leaders League.  
 Eleito pela Best Lawyers International como um dos Best Lawyers em 2018 e 2019.  
 Indicado como um dos advogados mais admirados na área Cível pela publicação “Análise 

Advocacia 500” - edição de  2019.” 
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 “Processo Arbitral e Sistema” (Atlas, 2012); 
 “Existiria uma ordem jurídica arbitral?” (Atlas, 2017); 
 “A estabilização da demanda arbitral” (Ateir Jurídico, 2018); 
 “Seria a arbitragem tributária uma alternativa para desafogar o Judiciário?” (RT, 2018); 
 “Dados empíricos da arbitragem doméstica e internacional: proposta para redução do 

contencioso tributário” (Almedina, 2017); 
 “Jurisprudência: da divergência à uniformização” (Atlas, 2006); 
 “O uso estratégico da jurisprudência na advocacia empresarial” (Saraiva, 2011). 
 “Estratégias Processuais na Advocacia Empresarial” (Saraiva, 2011);  
 “Temas atuais das tutelas diferenciadas” (Saraiva, 2009);  
 “Jurisdição e Poder” (RT, 2008);  
 “Processo civil: análises, críticas e propostas” (SRS Editora, 2008);  
 “Processo Civil e Código de Defesa do Consumidor” (Revista dos Tribunais, 2007);  
 “Reflexões sobre a reforma do código de processo civil” (Atlas, 2007);  
 “Aspectos polêmicos e atuais dos recursos cíveis e de outros meios de impugnação às decisões 

judiciais” (Revista dos Tribunais, 2003). 
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