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EXPERIÊNCIA PROFISSIONAL E ACADÊMICA 

o Advogado desde 1988, sócio de L. O. Baptista Advogados, atuando no mercado de 

Construção (Infraestrutura, Edificações e Industrial) há 29 anos. 

o Ex-professor universitário (Direito Civil). 

o Atua como árbitro em casos de Construção e Infraestrutura desde 2001. 

o Atua como advogado em Arbitragens de Construção desde 1998. 

o Atua como membro de Dispute Boards, sendo atualmente um dos três membros atuantes 

no contrato de obras civis da Fase 3 da Linha 4 Amarela do Metrô de São Paulo. 

 

ATIVIDADES INSTITUCIONAIS 

o Fundador, ex-presidente e conselheiro vitalício do Instituto Brasileiro de Direito da 

Construção 

o Representante do Brasil perante a Dispute Resolution Board Foundation (DRBF) 

o Presidente do capítulo brasileiro do Club Español de Arbitraje 

o Coordenador e professor dos treinamentos promovidos pela DRBF no Brasil e professor 

convidado nos workshops promovidos pela entidade no Exterior 

o Membro do Conselho Jurídico do Sinduscon-SP 

o Ex-vice-presidente da Comissão de Infraestrutura da OAB-RJ 

o Membro da Society of Construction Law 

o Membro do Chartered Institute of Arbitrators 

 

PRINCIPAIS PUBLICAÇÕES 

o “A Arbitragem e a Autonomia de Vontades”, artigo publicado no Jornal Cruzeiro do Sul, 

Sorocaba, SP, em 23/04/2004. 

o “Arbitragem: Alternativa a Ser Descoberta”, veiculado pelo website “Carta Maior”. 

o “A ética na construção e a arbitragem como instrumentos de dinamização das relações”, 

jornal “Negócios da Construção”, 14/09/2004 e “Revista do Instituto de Engenharia”, 

fev/2005. 



o “Desmistificando o contrato de construção por administração” Revista Construção e 

Mercado (PINI), setembro/2007. 

o “Contratos de consórcio para Construção”, Revista Construção e Mercado (PINI), 

fevereiro/2008. 

o “Arbitragem Comercial, Guia Prático para o Cidadão” (livro), 2004, Ed. Conex. 

o “A experiência dos painéis mistos nas arbitragens de construção”, artigo, Revista Brasileira 

de Mediação e Arbitragem, Ed. RT, São Paulo, vol. 19, janeiro/2009. 

o “Os Dispute Boards e os contratos de construção”: capítulo do livro “Construção Civil e 

Direito”, coordenado pelos profs. Luiz Olavo Baptista e Maurício Almeida Prado, 2011, 

Editora Lex Magister. 

o “Peculiaridades a serem consideradas pelo árbitro na análise e interpretação dos contratos 

de construção”, capítulo do livro “Arbitragem no Direito Contemporâneo”, coordenado 

por Inez Balbino e pela profa. Selma Ferreira Lemes, Editora Quartier Latin, 2012. 

o “Análise dos desdobramentos da fase pericial na arbitragem”, capítulo do livro “Perícia e 

Arbitragem”, coordenado pelos profs. Francisco Maia Neto e Flavio F. de Figueiredo, 

Editora LEUD, 2012. 

o “Obrigação implícita de cooperação – Aplicação aos contratos de construção”, capítulo do 

livro “Direito da Construção”, coordenado por Fernando Marcondes, Editora PINI, 2014. 

o “Contratos de construção por administração com Preço Máximo Garantido: a lógica 

econômica e a apuração de resultados”, capítulo do livro “Temas de Direito da 

Construção”, coordenação Fernando Marcondes, Editora PINI, no prelo. 

o “Os sistemas de soluções de conflitos nos contratos FIDIC”, capítulo do livro “Soluções de 

Disputas em Contratos de Construção na América Latina”, coordenado por Fernando 

Marcondes, Editora PINI, 2016. 

o “O papel do advogado nos Dispute Boards”, capítulo do livro “Métodos Extrajudiciais de 

Resolução de Conflitos Empresariais”, coordenado por Flávia Holanda, Editora IOB-Sage, 

2017. 

o “Critérios para eleição do modelo de contrato de construção”, capítulo do livro 

comemorativo dos 15 anos do Conselho Jurídico do Sinduscon-SP, BB Editora, 2017. 

o “Consequências da falta e dos desvios de planejamento”, capítulo do livro “O Direito da 

Construção no Ambiente Internacional”, coordenado por Fernando Marcondes, publicado 

pela Editora Almedina, como parte da “Coleção L. O. Baptista”, 2019. 


