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Experiência resumida 
 

Felipe tem mais de 15 anos de experiência em resolução de disputas complexas e em arbitragem.  

 

Legal diretor do departamento de arbitragem internacional do escritório Clyde & Co LLP, em Londres. Divide seu 

tempo entre Brasil e Reino Unido, atuando como advogado em arbitragens internacionais e como árbitro.  

 

Professor associado da Queen Mary University of London. Leciona comparative international commercial arbitration 

no mestrado de Resolução de Disputas Internacionais.  

 

Autor de diversos trabalhos acadêmicos, sendo citado pelo Superior Tribunal de Justiça e Tribunais de Justiça no 

Brasil. Trabalhos acadêmicos incluem, por exemplo:  

(i) Co-autor do Curso de Arbitragem (Revista dos Tribunais, Thomson Reuters, 2018);  

(ii) Autor de International Arbitration in Latin America: Energy and Natural Resources Disputes (Kluwer 

International, 2021);  

(iii) Co-autor de 20 anos da Lei de Arbitragem, homenagem a Petrônio R. Muniz (Atlas, 2017);  

(iv) Co-autor de International Arbitration Law and Practice in Brazil (Oxford Press, 2020); e 

(v) Co-autor de Direito Processual Empresarial, Estudos em Homenagem Manoel de Queiroz Pereira Calças 

(Campus Elsevier, 2012). 

 

Atuou como advogado em arbitragens internacionais complexas em mais 20 países. Experiência inclui disputas 

relacionadas a (i) projetos de óleo e gás; (ii) construção de hidroelétricas, siderúrgicas, parques eólicos, refinarias, 

usinas nucleares, e complexos comerciais e residenciais; (iii) projetos de mineração e exportação de recursos naturais; 

(iv) contratos de swaps, financiamento e assessoria financeira relacionados a projetos de infraestrutura; (v) 

telecomunicações; (vi) compra e venda de commodities; e (vii) seguro e resseguro de engenharia.  

 

Atuou como árbitro em disputas relacionadas a projetos de construção e contratos comerciais, nacionais e 

internacionais.  

 

Experiência em arbitragens sob os regulamentos da CCI, LCIA, CAM-CCBC, CIESP/FIESP, SCC, FGV, GAFTA, 

AMCHAM; assim como arbitragens ad hoc sob o regulamento UNCITRAL.     

 

Aconselhou clientes brasileiros em processos contenciosos complexos, resultando em quatro precedentes judiciais no 

Superior Tribunal de Justiça, Court of Appeal inglesa, e High Court da Zâmbia - sobre conflitos entre jurisdição 

estatal e arbitral, e aplicação da Convenção de Nova Iorque. Representou empresas brasileiras na negociação de 

acordos na China, EUA, Inglaterra, Angola, Holanda, e Trinidad Tobago.   

        

Palestra regularmente em eventos e conferências internacionais, com foco em arbitragem internacional, contencioso 

cross-border, conflitos de leis, e investimentos estrangeiros no Brasil. Lecionou como convidado na Harvard Law 

School, em 2018 - 2020.     

 

Graduado em direito e administração de empresas no Brasil, com subsequentes pós-graduações em direito comercial e 

processo civil. Certificado em direito internacional privado pela Academia de Direito Internacional de Haia, e mestre 

em resoluções de disputas internacionais pela Queen Mary University of London. Vencedor da bolsa de estudo 

integral do governo do Reino Unido, para o mestrado, em 2010-2011. 

 

Membro do comitê organizador do Oxford Arbitration Day. Idiomas: português, inglês e espanhol. 

 


