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Lucas V. R. da Costa Mendes é formado pela PUC/Rio e mestre por 
Queen Mary, University of London. Possui mais de uma década de 
experiência em advocacia empresarial. É reconhecido nacionalmente 
por sua atuação em disputas complexas, especialmente em arbitragens 
societárias e de construção. Está listado como árbitro em algumas das 
principais instituições arbitrais do país e possui dois livros publicados.

Além de um robusto histórico acadêmico, Lucas cuidou, por dois anos, 
de uma ampla e complexa reestruturação empresarial, o que lhe 
garantiu importante experiência com o ambiente interno e estratégico 
dos clientes. Mais do que isso, entre 2018 e 2021, ele liderou 
reorganizações societárias complexas, cujo sucesso, em larga medida, se 
deveu à utilização de ferramentas tecnológicas contemporâneas.

Os clientes o recomendam por duas principais aptidões: (a) sua 
capacidade negocial e (b) a sua capacidade de produção de provas em 
situações complexas, ambas derivadas de sofisticadas técnicas de 
advocacia. Lucas Mendes se destaca por sua organização e a sua 
facilidade em entender e explicar situações complexas. É, ou seja, em 
um ambiente multidisciplinar e com excesso de informações que Lucas 
Mendes mostra todo o seu potencial.



RESUMO ACADÊMICO

2015 - Idealizador, professor e coordenador do Curso Prático de 
Arbitragem - CPAⓇ, atualmente com projetos em parceria com a 
CAM/CCBC, o CONIMA, o CBMA, o Conselho Federal da OAB e a OAB/RJ 
(https://www.cparbitragem.com.br/)

2021 - Coordenador e professor do Curso Prático de Fusões e Aquisições, 
realizado em parceria com escritórios de advocacia de primeira linha do 
país, o Instituto Brasileiro de Direito Empresarial – IBRADEMP e o 
Comitê Brasileiro de Arbitragem – CBAr

2020 - Idealizador, coordenador e professor do Curso Prático de 
Arbitragem Esportiva, realizado em conjunto com o CBMA e com o 
apoio da Academia Nacional de Direito Desportivo, o Instituto 
Ibero-americano de Direito Desportivo, o Comitê Olímpico do Brasil e a 
Federação Paulista de Futebol

2020 - Idealizador, coordenador e apresentador do Curso Introdutório 
de Arbitragem do CPA, uma iniciativa que contou com grande apoio da 
comunidade arbitral nacional, reunindo mais de sete mil inscritos – o 
maior projeto de arbitragem já realizado no país.

2019 - Professor de arbitragem e mediação na pós-graduação in 
company na Agência Nacional do Petróleo – ANP, realizada pela IBMEC 
(40 horas/aula)

2019 - Idealizador e coordenador (i) do Módulo de Arbitragem 
Trabalhista do Curso Prático de Arbitragem, realizado no CBMA no 
primeiro semestre e, em São Paulo, na AMCHAM, no segundo semestre, 
e (ii) do Módulo Avançado de Arbitragem Comercial, focado na 
produção de provas periciais, elaborado em parceria com Simonaggio 
Certeza Técnica

2019 - Professor da Oficia de Cláusulas de Mediação, Arbitragem e 
Escalonada no LL.M. em Civil e Processo Civil da Fundação Getúlio 
Vargas, Rio de Janeiro

2019 - Palestrante em “Arbitragem Setorial” na Agência Nacional do 
Petróleo – ANP, em “O futuro da arbitragem no Brasil”, em congresso 
realizado pela CAMESC – Câmara de Arbitragem e Mediação do Estado 
de Santa Catarina e em “A Arbitragem no Século XXI” na OAB/Niterói.

2018 - Professor convidado no módulo “A Arbitragem e o Contrato” no 
LL.M. da IBMEC/RJ
Convite Prof. André Machado

2018 - Professor convidado para ministrar aula de arbitragem na 
pós-graduação latu sensu em direito processual civil da PUC-Rio
Convite Prof. Andre Chateubriand
 
2018 - Professor no Curso de Arbitragem e Administração Pública 
organizado conjuntamente pelas comissões de direito público e de 
arbitragem da OAB/RJ
 
2016 - Professor e coordenador do Curso Intensivo de Arbitragem da 
OAB (Recife - PE, João Pessoa - PB, Vitória - ES, São Luiz - MA e 
Florianópolis – SC [2x])

2017/2018 - Professor visitante na eletiva de arbitragem internacional de 
graduação da PUC-Rio (disciplina lecionada em inglês)
Convite do Prof. Lauro Gama Jr.

2017 - Palestrante na Conferência Nacional da Advocacia em mesa 
sobre a audiência arbitral. Responsável pelo conteúdo relativo à 
inquirição de testemunhas.

2015/16 - Palestrante e coordenador do “Workshop e Seminário sobre os 
Princípios UNIDROIT” em parceria com a PUC-Rio, o UNIDROIT e, na 
edição de 2016, o CBMA – Centro Brasileiro de Mediação e Arbitragem e 
o IDP – Instituto de Direito Privado.

2016 - Professor visitante no módulo de mediação e arbitragem da 
graduação da PUC-Rio - Convite do Prof. Andre Chateubriand



2016 - Palestrante em “A arbitragem e a sua cultura jurídica” nas 
seccionais da OAB de São José dos Campos/SP, Valença/RJ e Vitória/ES.
 
2016 - Palestrante em “As vantagens e desvantagens da arbitragem em 
relação ao Poder Judiciário” na PUC-Rio

2016 - Palestrante em “A competição brasileira de arbitragem” na 
UNIRIO

2012-2013 - LL.M. com especialização em Arbitragem e Direito 
Comercial Internacional (merits) - Queen Mary University of London 
(merits)
 
2005-2009 - Bacharel em direito - Pontifícia Universidade Católica do 
Rio de Janeiro

EXPERIÊNCIA PROFISSIONAL RESUMIDA

2014 - Atuação em arbitragens perante centros de arbitragem de 
primeira linha (CCBC, CBMA, B3 etc), especialmente nas áreas de direito 
comercial, societário e infraestrutura.

2016 - Advogado dativo para a representação de atletas perante a Corte 
de Arbitragem do Esporte (CAS) no âmbito dos Jogos Olímpicos Rio 
2016

2015/16 - Atuação em arbitragens setoriais do agronegócio perante 
câmaras arbitrais internacionais

2013/14 - Coordenador jurídico para a reorganização operacional, 
financeira e jurídica de uma empresa de engenharia especializada em 
transmissão e distribuição de energia
 
2010 - Laudelino da Costa Mendes Neto Advocacia – Rio de Janeiro - 
Sócio da equipe de direito cível e comercial

2008-2010 - Barbosa, Mussnich & Aragão Advogados – Rio de Janeiro - 
Equipes de direito societário e direito imobiliário

2006-2008 - Chediak Advogados – Rio de Janeiro | Estagiário da equipe 
de contencioso cível

PUBLICAÇÕES

• “A regionalização da arbitragem no Brasil”, artigo em vias de 
publicação na revista de arbitragem da OAB de Santa Catarina.

• Revisor da Revista Brasileira de Arbitragem – RBA em temas relativos à 
produção de provas e à arbitragem trabalhista.

• Coordenação da obra “Curso Prático de Arbitragem: Técnicas e 
Mercado”, publicada por KDP Amazon, 2020.

• “O Argumento Jurídico: em busca do tempo perdido”, in Curso Prático 
de Arbitragem: Técnicas e mercado. KDP Amazon, 2020.

• “Inquirição de testemunhas: a base das técnicas”, in Curso Prático de 
Arbitragem: Técnicas e mercado. KDP Amazon, 2020.

• Coordenação da obra “Arbitragem Trabalhista”, publicada por Migalhas 
em 2020.

• “Conceitos, Limites e Desafios da Arbitragem Trabalhista”, in 
Arbitragem Trabalhista. Migalhas, 2020. Rio de Janeiro.

• Roteiros dos vídeos sobre audiência de arbitragem realizados em 
parceria com o CBAR – Comitê Brasileiro de Arbitragem. Disponível em 
https://www.facebook.com/comissaoarbitragemoabrj/ 

• “Os Jogos Olímpicos Rio 2016 e a globalização de sistemas jurídicos”. In: 
Blog do Comitê Brasileiro de Arbitragem – CBAR. Disponível em 
http://www.cbar.org.br/blog/artigos/os-jogos-olimpicos-rio-2016-e-a-glo
balizacao-de-sistemas-juridicos 



• Entrevista “A cultura da arbitragem no novo CPC” com o Prof. Ronaldo 
Cramer. Disponível em https://www.facebook.com/ 
comissaoarbitragemoabrj/posts/897245697088462:0. Traduzido para o 
inglês e publicado em Global Arbitration News.

• “A interpretação da CISG pelo árbitro e sua desvinculação ao direito 
brasileiro”. In. Revista de Arbitragem. Ano III – Número 5 – Jan/jul 2014. 
Belo Horizonte.

INICIATIVAS ACADÊMICAS EXTRACURRICULARES

• Fundador do Grupo de Estudos em Arbitragem e Direito do Comércio 
Internacional da PUC-Rio – GEADICI (Rio de Janeiro, 2010 - ...) 
(www.geadici.com)
 
• Vencedor da Competição Brasileira de Arbitragem (2011 - coach), do 
Premoot da Unicuritiba (2012 - coach), do Premoot do Veirano (2010 - 
orador) e “round of 32” no Willem C. Vis International Commercial 
Arbitration Moot (2011 - coach)  
 
• Curso Summer Law and Legal English da University of Southern 
California (Los Angeles, 2009)

INTEGRANTE DA LISTA DE ÁRBITROS DAS SEGUINTES 
INSTITUIÇÕES ARBITRAIS

• CBMA – Centro Brasileiro de Mediação e Arbitragem

• CMAA – Câmara de Mediação e Arbitragem da Associação Comercial e 
Industrial de Florianópolis

• CAMESC – Câmara de Arbitragem e Mediação do Estado de Santa 
Catarina

• CBMAE – Centro Brasileiro de Mediação e Arbitragem Empresarial

ASSOCIAÇÕES PROFISSIONAIS

• FCIArb candidate 2020

• Membro da Comissão de Arbitragem da OAB/RJ

• Membro do Instituto de Direito Privado – IDP 
(www.direitoprivado.org.br)

• Membro da British Insurance Law Association (www.bila.org.uk)

• Membro do CBar – Comitê Brasileiro de Arbitragem (www.cbar.org.br)

• Membro do IBDiC – Instituto Brasileiro de Direito da Construção 
(www.ibdic.org.br)

• Membro da ICC YAF – Young Arbitrators Forum Group 
(www.iccwbo.org/yaf)


