
   

Contato
+5511986751133 (Mobile)
douglascordeiro@gmail.com

www.linkedin.com/in/douglas-
alexander-cordeiro-32003821
(LinkedIn)

Principais competências
International Arbitration
International Litigation
Private International Law

Languages
Portugais (Native or Bilingual)
Anglais (Native or Bilingual)
Français (Native or Bilingual)

Honors-Awards
Martin Domke Award - 3rd Best
Individual Oralist

Douglas Alexander Cordeiro
Advogado Sênior - Madrona Advogados
São Paulo

Resumo
Advogado em Madrona Advogados, com 10 anos de experiência
em contencioso e arbitragem, especialmente em litígios envolvendo
direito comercial, civil e empresarial.
Mestre em Direito Internacional Privado e do Comércio Internacional
pela Université Panthéon-Assas (Paris II)

Experiência

Madrona Advogados
Advogado Sênior
junho de 2017 - Present (3 anos 7 meses)
São Paulo e Região, Brasil

Pinheiro Neto Advogados
Advogado Pleno
maio de 2015 - março de 2017 (1 ano 11 meses)
São Paulo e Região, Brasil

Advogado Pleno na prática de contencioso e arbitragem. Acompanhamento
de processos judiciais e arbitragens, nacionais e internacionais; redação
de peças diversas; redação de pareceres jurídicos e opiniões legais sobre
questões ligadas ao Direito Internacional, Direito Comercial e Direito Civil;
preparação e acompanhamento de audiências arbitrais e judiciais.

JCDecaux
Executivo Jurídico
julho de 2014 - maio de 2015 (11 meses)
Région de São Paulo, Brésil

Responsável pelo Departamento Jurídico da JCDecaux no Brasil,
acompanhando todos os assuntos jurídicos relacionados às atividades do
grupo JCDecaux no Brasil, em especial (i) a negociação, redação e análise de
contratos; (ii) definição de políticas e estratégias; (iii) redação de documentos
societários; (iv) acompanhamento e gestão de questões de direito civil;
empresarial, tributário e do trabalho; (v) acompanhamento de processos de
solicitação de visto de trabalho de expatriados; (vi) auxílio e suporte jurídico
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à diretoria brasileira e da América Latina na tomada de decisões e (vii)
contratação e gestão de escritórios de advocacia que prestam serviços para o
grupo.

Mattos Filho, Veiga Filho, Marrey Jr. e Quiroga Advogados
Advogado Pleno
novembro de 2012 - julho de 2014 (1 ano 9 meses)
São Paulo Area, Brazil

Advogado Pleno na prática de contencioso e arbitragem / Coordenador de
processos de diligência legal ("due diligences") da prática de contencioso e
arbitragem. Acompanhamento de processos judiciais e arbitragens, nacionais
e internacionais; redação de peças diversas; redação de pareceres jurídicos
e opiniões legais sobre questões ligadas ao Direito Internacional, Direito
Civil e Direito do Consumidor; preparação e acompanhamento de audiências
arbitrais e judiciais; acompanhamento de due diligences.

Foucaud Tchekhoff Pochet & Associés
Advogado Internacional
setembro de 2011 - outubro de 2012 (1 ano 2 meses)
Région de Paris , France

Advogado internacional nos departamentos de direito internacional privado
e contencioso e arbitragem. Acompanhamento de arbitragens CCI, AAA et
Ad Hoc; Preparação de audiências; acompanhamento de perícias; Redação
de pareceres jurídicos, peças processuais e roteiros de argumentação oral
(em inglês, francês e espanhol). Redação de contratos em Francês e Inglês;
Traduções de documentos diversos nos idiomas Francês, Inglês, Português e
Espanhol.

AMC do Brasil
Advogado Júnior
dezembro de 2004 - julho de 2009 (4 anos 8 meses)

Advogado Júnior (Dez. 2008 a Jul. 2009); Assistente Jurídico (Mai.
2007 a Dez. 2008); Estagiário (Dez. 2004 a Mai. 2007) no departamento
societário. Redação de contratos em Português e Inglês; Constituição
e acompanhamento de empresas nacionais e estrangeiras (redação de
estatutos, atas e acompanhamento de processos perante a Junta Comercial);
Contato frequente com investidores estrangeiros (em inglês); Traduções
jurídicas (português-inglês); Acompanhamento de 'Due Dilligences' de
precificação de carteiras de crédito.
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Formação acadêmica
Université Panthéon Assas (Paris II)
Master 2 Recherche, Droit International Privé et du Commerce International,
Droit International Privé et du Commerce International, Droit International Privé
et du Commerce International · (2010 - 2011)

Diplôme Supérieur d'Université D.S.U., Droit International Privé, Droit
International Privé, Droit International Privé · (2009 - 2010)

Universidade Federal do Paraná
Graduação, Direito das Relações Sociais · (2004 - 2008)

Universidade Federal de Santa Catarina
Ciências da Computação · (2002 - 2004)

Colégio Nossa Senhora Medianeira
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