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Formação profissional 

 

- bacharel em Direito pela Universidade Federal de Minas Gerais (UFMG) em 1970 

 

- licenciado em Ciências Humanas - História pela UFMG em 1970 

 

- Curso de Orientação em Direito Norte-Americano pela Universidade da 

Califórnia/Davis em 1996 

 

Atividade profissional 

 

- contencioso cível nas instâncias ordinárias e superiores; consultoria em Direito 

Imobiliário, Societário, Urbanístico, Real, Ambiental, Administrativo, de Consumo, de 

Infraestrutura, Contratos e Responsabilidade Civil. 

 

- ênfase, nos últimos trinta anos de atuação profissional, na estruturação de negócios 

imobiliários vinculados a incorporações e parcelamento do solo, com desenvolvimento 

de estruturas societárias e de participações, elaboração de contratos em geral 

necessários a esses empreendimentos, solução de questões registrais  e urbanísticas 

ligadas a essas atividades, através de consultoria e forte atuação no contencioso 

vinculado à área.  

 

- atuação em arbitragens como advogado e árbitro. 

 

- sócio de Ferreira Pinto Cordeiro Santos e Maia Advogados. 

 

- foi gerente do departamento jurídico e responsável pela assessoria jurídica da 

Mendes Júnior Siderurgia S/A e da Teksid do Brasil Ltda. (grupo Fiat) e advogado de 

Usinas Siderúrgicas de Minas Gerais S/A - Usiminas e da Cia. de Distritos Industriais de 

Minas Gerais. 

 

- árbitro da Caminas – Câmara Mineira de Mediação e Arbitragem e da Camarb Câmara 

de Mediação e Arbitragem - Brasil 

  

Experiência acadêmica 

 



- professor de Legislação Aplicada ao Negócio da Construção do MBA Empresarial da 

Construção Civil (PUC-MG) 

 

- professor de Direito Imobiliário do Curso de MBA-Executivo em Direito de Empresas 

do IBMEC e do Curso de Pós-Graduação em Engenharia de Produção Civil da FUMEC. 

 

 

 

Obras e artigos publicados 

 

- “Contrato de incorporação imobiliária e sua resolução”. In: THEODORO JR, H., 

MENDONÇA, M.C., CASTRO, P. R. et al. O contrato imobiliário e a legislação tutelar do 

consumo.  São Paulo: Forense, 2002 

 

- “Lei 9.037 do Município de Belo Horizonte. Área de diretrizes especiais da Pampulha. 

Usos comerciais agressivos”, Revista de Direito Ambiental n. 40, Revista dos Tribunais.  

 

-“Responsabilidade Civil – Parecer de Auditores – Obrigações de Meio e de Resultado”, 

RT-716/138. 

 

- “Da Execução Direta do Avalista de Duplicata Simulada”, RT - 738/185. 

 

- “O Mandato para incorporar como forma do mandato sem representação” – Revista de 

Direito Imobiliário – IRIB-RT 71/139. 

 


