LUCIANA ROSA RODRIGUES

Advogada com aproximadamente 10 anos de
experiência, dedicada nos últimos 5 às áreas de
construção e infraestrutura. Destaca em particular
sua experiência na resolução de conflitos locais e
internacionais, e negociações em arbitragens
comerciais na área de construção. Experiência em
gestão de projetos de construção, energia, e
mineração, atuando como claim manager das
principais empresas chilenas e espanholas do
setor.

DADOS PESSOAIS

Nome completo: Luciana Rosa Rodrigues
Nacionalidade: Brasileira
Data de nascimento: 17/10/1983
Telefone de Contato: +5696 6662 6404
Email: lrodrigues@wycia.cl ou lurr10@hotmail.com
Endereço profissional: El Bosque Norte, 226 sala 302 – Bairro Las Condes, Santiago do Chile.
Site web: www.wycia.cl

ANTECEDENTES ACADÊMICOS

Especialização em Direito da Construção – Universidade de los Andes, 2015.
Curso sobre Contratos FIDIC – “Practical Use of FIDIC Contracts” Associação de Empresas
Consultoras de Engenharia do Chile – AIC, FIDIC e Lámbal Formações, 2015.

LL.M in International Law, Trade, Investments and Arbitration – Universidade de Heidelberg
Alemanha, (2013-2014).
Mestre em Ciências Sociais (com ênfase em Instituições, Globalização e Cultura) - Universidade
Federal de Santa Maria – RS – Brasil, (2011-2012).
Advogada OAB/RS 86.686, Universidade Federal de Santa Maria – RS – Brasil, (2003-2007).

OUTROS ANTECEDENTES

-

Árbitro da Câmara de Mediação e Arbitragem do Instituto de Engenharia

-

Membro do Comitê de Gestão de Projetos da Sociedade Chilena de Direito da Construção

-

Membro da Dispute Resolution Board Foundation (DRBF)

-

Membro do Instituto Brasileiro de Direito da Construção (IBDiC)

-

Membro do Comitê Brasileiro de Arbitragem (CBAr)

-

Membro da Comissão Jurídica da Câmara Nacional de Comércio do Chile (CNC);

-

Co-Presidente do Comitê Industry/Contacts/Business/Opportunities/Marketing and
Publications de Construlegal ©, a aliança de advogados especializados em construção mais
importante da América Latina

-

Profissional selecionada para atuar nos Dispute Boards dos contratos de infraestrutura
das Olimpiadas do Rio 2016

-

Atuaçāo em arbitragem ICC (International Chamber of Commerce) referente as um
contrato de construçāo EPC de uma planta de biodisel na Argentina, entre uma empresa
argentina e uma empresa espanhola.

-

Atuaçāo em arbitragem ad hoc pelo regulamento UNCITRAL referente a um contrato de
construção, aquisição, operação e manutenção de uma central de energia e gás para uma
empresa mineradora, entre uma empresa chilena e uma empresa alemã.

-

Árbitro na Competiçāo Internacional de Arbitragem organizada pela Universidade de
Buenos Aires (Argentina) e Universidade del Rosario (Colombia), realizada em Santiago,
Chile, 2015;

-

Árbitro na Competiçāo Internacional de Arbitragem organizada pela Universidade de
Buenos Aires (Argentina) e Universidade del Rosario (Colombia), realizada em Montevideo,
Uruguai, 2016.

EXPERIÊNCIA PROFISSIONAL GERAL
Wagemann y Cía. – (2014 aos dias atuais)
Advogada
Profissional dedicada a assessoria em gestão contratual jurídica e técnica para empresas da área
de engenharia, construção e infraestrutura, com clientes no Chile e Peru, com uma carteira de
contratos em um valor aproximado de 1000 MUSD anuais. Experiência em análises de riscos
contratuais para licitações e projetos; análise e redação de contratos; acompanhamento de
projetos em execução; negociações; preparação e gestão de claims e arbitragens.
Advogada vinculada a projetos em execução nas áreas de energia, mineração, construção e
infraestrutura das maiores empresas do Chile e Espanha.
Responsável também por toda a parte comercial e de marketing de Wycia, liderando a relação
com as Câmaras de Comercio Brasil-Chile e Espanha-Chile.
Figueroa, Illanes Huidobro, Salamanca Abogados – FIHS Abogados – (2012 a 2014)
Lawyer - International Adviser
Advogada associada do árbitro e integrante da Suprema Corte do Chile Juan Eduardo Figueroa
Valdés, com atuação na parte internacional e na resolução de conflitos, desenvolvendo suas

atividades principalmente na elaboração de pareceres jurídicos e em arbitragens comerciais
internacionais (ICC e ad hoc), incluindo causas de valores superiores a 30MMUSD.
Poder Judiciário - Brasil (2009-2011)
Juíza Leiga do Juizado Especial Cível
Responsável de todo o trâmite das ações no Juizado, desde a produção de provas, tentativa de
negociação ou acordo (em audiência) até a elaboração da sentença final.
Poder Judiciário - Brasil (2008-2011)
Assessora de Juiz de Direito
Responsável por toda a tramitação dos processos de uma Vara Judicial (despachos, decisões
interlocutórias, antecipações de tutela, liminares), além de auxiliar nas audiências de produção
de provas e elaboração de projetos de sentenças judiciais. Responsável também pelo
atendimento às partes.
Poder Judiciário - Brasil (2003-2007)
Estagiaria de Juiz de Direito
Auxilio direto ao Juiz de Direito na tramitação dos processos de uma Vara Judicial (despachos,
decisões interlocutórias, antecipações de tutela, liminares), além de auxiliar nas audiências de
produção de provas e na elaboração de projetos de sentenças judiciais. Responsável também
pelo atendimento às partes.
IDIOMAS
Português, Espanhol e Inglês

PUBLICACIONES RELEVANTES
“O gerenciamento Eficaz da Arbitragem de Construção” em: Temas de Direito da Construção”.
Organizador: Fernando Marcondes. Editora Pini: Brasil, São Paulo, 2015.
“La facultad del tribunal arbitral de actuar de oficio en la producción de la prueba arbitral” (coautora). Revista Arbitraje de la Pontificia Universidad Católica de Perú PUCP, n° 05, 2015.
"The International Comparative Legal Guide to: International Arbitration 2015". 12th Edition.
Legal Global Group, Reino Unido, Londres, 2015.
“La infraestructura necesaria para el desarrollo de Chile”, Newsletter Construlegal, Diciembre,
2014.
“La ejecución de las medidas cautelares bajo la Convención de New York en el Arbitraje Comercial
Internacional”, publicado no jornal Mercurio Legal, Chile, Santiago - Agosto 2014.
“Belo Monte: Risco ou Progresso?” Revista Latitude, v. 5, n.2, ano 2011 - Alagoas, Brasil.
“A Ciência em Belo Monte: Controvérsia, Expertise e Direito”. Atas VII Congreso Português de
Sociologia. Porto - Portugal, 2012.

“A Ciência em Belo Monte: Controvérsia, Expertise e Direito”. Anais 36° Congreso Anual de la
ANPOCS – ISSN 2176-8064, Aguas de Lindoia - São Paulo, 2012.

