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Alejandro López Ortiz  
Sócio 
Email: alopezortiz@mayerbrown.com  
10 Avenue Hoche 
75008  PARIS - FRANÇA 
T: +33 1 53 53 18 62 
F: +33 1 53  96 03 83 
 
Membro da Ordem dos Advogados de Madrid (Abogado) 
Membro da Ordem dos Advogados de Paris (Avocat inscrit sur la liste d'avocats
européens) 

Formação Acadêmica 

 London School of Economics and Political Sciences; LLM em Direito Comercial Internacional 
(1999) 

 Universidad Carlos III de Madrid (1996). 

 Professor de Arbitragem Internacional do Instituto de Empresas, Universidad Carlos III de 
Madrid y Centro de Estudos Garrigues (Madrid) (de 2010 até a presente data) 

Experiência Profissional 

 Mayer Brown (Paris), Sócio (2014- ) 

 Hogan Lovells (Madrid), Counsel (2015-2014) 

 B. Cremades y Asociados (Madrid), Associado (1999-2004) 

Admitido na Ordem dos Advogados de Paris e Madrid, Alejandro López Ortiz é sócio da área de 
Arbitragem Internacional do Mayer Brown no escritório de Paris, liderando a área de arbitragem na 
América Latina. 

Ele representa, com regularidade, empresas e Estados em arbitragens comerciais e de investimento 
em disputas complexas decorrentes de diferentes setores econômicos e industriais, tendo atuado 
como advogado perante as principais instituições internacionais de arbitragem como a ICC, LCIA, 
ICSID, ICDR, SIAC, a Corte de Arbitragem de Madrid e a Corte da Câmara de Comércio Húngara, entre 
outras e em arbitragens ad hoc sob as normas da UNCITRAL. 

Uma parte relevante de suas atuações centra-se em disputas decorrentes de projetos de engenharia, 
construção e energia, intervindo frequentemente em arbitragens e Dispute Boards relacionados a 
grandes projetos de infraestrutura, combinando elementos de direito público e privado. 

Além disso, Alejandro frequentemente atua como árbitro. Fontes referem-se a ele como “um dos 
melhores árbitros da Espanha” (Chambers Global, 2012). 

Alejandro é membro do Subcomitê de Arbitragem de Investimentos do IBA e das Task Forces da ICC 
sobre a Revisão das Regras da ICC como Autoridade Nomeadora da UNCITRAL ou de outros 
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Procedimentos de Arbitragem Ad Hoc e da Convenção de Nova York sobre o reconhecimento e 
execução de sentenças arbitrais estrangeiras. Ademais, foi repórter do estudo “Legal Instruments and 
Practice of Arbitration in the EU”, publicado pelo Parlamento Europeu em 2014. 

Ele atuou como testemunha especializada perante os tribunais da Irlanda e da Noruega em casos de 
reconhecimento e execução de sentenças arbitrais estrangeiras. Alejandro faz palestras e realiza 
diversas publicações em suas áreas de atuação. 

Experiência em Arbitragem 

Alejandro participou de quase 80 arbitragens como advogado e árbitro perante as mais reconhecidas 
instituições arbitrais do mundo. 

Ele frequentemente atua como árbitro em casos perante a ICC e a Corte de Arbitragem de Madrid, e 
pertence ao painel de árbitros do ICDR, da Corte de Arbitragem de Madrid, do Centro de Arbitragem 
da Câmara de Comércio de Lima (CCL), da Câmara Americana de Comércio de Lima e do Centro de 
Arbitragem Comercial da Câmara de Comércio e Indústria Portuguesa. 

Processos de arbitragem recentes ou pendentes em que Alejandro López Ortiz esteve envolvido 
incluem: 
 

 Representação de um consórcio construtor em uma arbitragem da ICC relacionada a um 
contrato de EPC para aquisição, projeto, testes de construção e comissionamento de usinas 
de energia solar térmica em Marrocos e na África do Sul. 

 Representação de uma empresa do Oriente Médio contra outra empresa do Oriente Médio 
em uma arbitragem da ICC baseada em FIDIC relacionada a um projeto de construção em um 
país do Oriente Médio. 

 Representação da Autoridade do Canal do Panamá em várias disputas com o consórcio 
contratado relacionadas à construção do terceiro conjunto de comportas do Canal em 
diversas arbitragens e procedimentos do DAB decorrentes de um contrato FIDIC. 

 Representação de um consórcio de empresas de construção da América Central contra uma 
empresa europeia de dragagem em uma arbitragem da ICC relacionada à construção de um 
terminal petrolífero na Costa Rica. 

 Representa uma pessoa física e uma empresa do Oriente Médio em uma arbitragem da ICC 
contra uma empresa europeia em uma disputa relacionada à distribuição de produtos 
farmacêuticos no Oriente Médio. 

 Representação de um investidor estrangeiro em arbitragem da ICC relacionada à gestão de 
empresa de geração de energia na República Dominicana. 

 Representação de um investidor canadense em uma Arbitragem do NAFTA sob as Normas de 
Facilidades Adicionais do ICSID contra os Estados Unidos Mexicanos em uma disputa 
relacionada à expropriação de ativos e direitos imobiliários do Requerente. 

 Representação de um investidor asiático em uma arbitragem entre investidor e Estado, 
proposta de acordo com o tratado da Organização da Cooperação Islâmica sob as Regras da 
UNCITRAL em uma disputa relacionada a importantes projetos de infraestrutura em um 
Estado Norte Africano. 

 Uma empresa de construção espanhola em uma arbitragem da ICC, sediada em Paris, 
relacionada à construção de uma rede de abastecimento de água em Bangladesh. 
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 Representação de uma empresa libanesa em uma arbitragem da ICC, resultante de um 
subcontrato para a instalação de certos equipamentos em relação à construção de imóveis 
residenciais e comerciais. O subcontrato segue o modelo de subcontratação FIDIC. 

 Representação da República Bolivariana da Venezuela na arbitragem do ICSID iniciada por 
investidor holandês a respeito de reclamações feitas em relação a uma alegada 
desapropriação de fábrica de produção de café. 

 Representação da República Bolivariana da Venezuela na arbitragem do ICSID iniciada por um 
investidor de Barbados com relação a reclamações feitas em relação a uma alegada 
desapropriação de fábrica de fertilizantes. 

 Representação de diversas empresas espanholas em duas arbitragens da ICC contra uma 
empresa texana, relacionadas à distribuição de trabalhos dentro do consórcio para a 
construção de uma instalação petroquímica no México. 

 Representação de uma empresa de construção civil em uma arbitragem perante a Corte de 
Arbitragem de Madrid, relacionada com a compra de turbinas eólicas para a construção de 
um parque eólico na Espanha. 

 Atuação em um grupo internacional de telecomunicações em duas arbitragens da ICDR sobre 
a aplicação de acordos de interconexão em El Salvador. 

 Representação de uma empresa de tecnologia espanhola em uma arbitragem do SIAC em 
Cingapura contra uma empresa estatal vietnamita. 

Experiência como Árbitro 
 

 Coárbitro em procedimentos de arbitragem da ICC entre uma empresa espanhola e pessoas 
físicas de origem turca, relacionados a uma operação de fusões e aquisições. 

 Árbitro único em arbitragem da ICC relacionada a contrato de distribuição entre empresa 
brasileira e francesa para a distribuição de produtos têxteis no Brasil. 

 Árbitro único em duas arbitragens conexas no âmbito da ICC, relativas a projetos para a 
construção de usinas fotovoltaicas na Espanha e em Portugal. 

 Árbitro único em uma arbitragem da ICC relacionada a contrato de aquisição de painéis 
fotovoltaicos para a construção de uma fábrica na Espanha. 

 Árbitro único em uma arbitragem perante a Corte de Arbitragem de Madrid relativa a contrato 
para a construção de uma usina fotovoltaica na Espanha. 

 Presidente do Tribunal Arbitral em arbitragem ad hoc em Madrid, relacionado a um contrato 
de franquia no setor sanitário. 

 Coárbitro em uma arbitragem perante a Corte de Arbitragem de Madrid relacionada ao 
término de um contrato de gestão de produtos farmacêuticos. 

 Árbitro único em arbitragem perante a Corte de Arbitragem de Madrid relacionada à violação 
de cláusulas de não concorrência contidas em contrato para a aquisição de uma empresa de 
tecnologia na Bélgica e na Espanha. 

Publicações 

 Capítulo sobre Declarações de Testemunhas e Relatórios Periciais em Trabalhos Coletivos "El 
Arte del Litigio Arbitral", com Juliana Castillo (Aguardando publicação) 

 Technical sheet about Dispute Boards. Revue Procédures. May 2018. 
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 M&A Arbitration and Expedited Procedures: A need for speed?. New York Dispute Resolution 
Lawyer review. Maio 2018. 

 “La aplicación de los modelos de contratación FIDIC en Latinoamérica,” com Patricia Ugalde 
Revilla, Anuario de la Asociación Latinoamericana de Arbitraje. Aguarda-se publicação. 

 Capítulo no “The Role of National Courts in ICSID Arbitration,” com Patricia Ugalde Revilla e 
Christopher Chinn no ICSID Convention After 50 Years, Unsettled Issues. 2017. 

 “Le recours aux Dispute Adjudication Boards aux fins de prévention et de résolution des litiges 
en Afrique,” com Olivier Mélédo, Jeune Afrique, 21 de março de 2017. 

 “The 2016 Amendment to the Napoleonic Civil Code: A French Revolution for Construction 
Contracts,” com David Bakouche, CAIC Bulletin, 2017. 

 "Two Solutions for One Problem: Latin America's Reactions to Concerns over Investor-State 
Arbitration," com José Caicedo e William Ahern, Transnational Dispute Management Vol. 13, 
publicado em 2 de junho de 2016. 

 "Dispute Resolution, Investor Protection Under Mexico’s Shallow Offshore Model Production 
Sharing Contract," Diário Econômico de Óleo & Gás, 11 de setembro de 2015. 

 "Chile: Turning Challenges into Opportunities," com Michael Lennon e Soledad O’Donnell, 
Building, 19 de março de 2015. 

 "Investment arbitration under the Energy Charter Treaty," com Michael Lennon e William 
Ahern, Artigo do Mayer Brown, 2015. 

 Capítulo no Spain in the ICC Guide to National Procedures for Recognition and Enforcement 
of Awards under the New York Convention. ICC International Court of Arbitration Bulletin. 
2012. 

 "¿Es confidencial el arbitraje internacional?". El Economista. 20 de dezembro de 2012, Madrid. 

 Tradução para o inglês da versão consolidada da Lei Espanhola de Arbitragem 60/2003 
(incluindo as alterações de 2009 e 2011). Spain Arbitration Review, nº 13. 2012; International 
Handbook on Commercial Arbitration, Supplement 69, Kluwer, 2012. 

 Definições de "Contract Claim vs. Treaty Claim", "Reglamento Europeo 1346/2000", "Tratado 
de la Carta de la Energía" y "Trato Justo y Equitativo" no Diccionario Terminológico del 
Arbitraje Nacional e Internacional Comercial y de Inversiones. Lima (Peru), 2012. 

 “Francia apuesta por seguir liderando la práctica del arbitraje internacional”, com tradução 
para o espanhol da Nova Lei Francesa de Arbitragem (com Jean-Georges Betto). Spain 
Arbitration Review, nº 11. 2011. 

 “Be Careful When Drafting an Arbitration Clause: You May Be Limiting Its Scope” (com Silvia 
Martínez). Spain Arbitration Review, nº 7. 2010. 

 “6 + 2: Reflexiones sobre el plazo para laudar en la Ley española de Arbitraje”. Spain Arbitration 
Review, nº 4. 2009. 

 “Is it really necessary to hurry when arbitrating in Spain?” Global Arbitration Review. Setembro 
2008. 

 Capítulo no Spain in The International Comparative Legal Guide to: International Arbitration 
2009 (6ª edição), com José Luis Huerta. Agosto 2008. 
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Conferências 

 ICC First Iberian Day. Mediador do Painel de Arbitragem da Construção. 20 de maio de 2019. 
Lisboa (Portugal) 

 Ferramentas da ICC para Resolução Eficiente de Disputas da Construção: Arbitragem & ADR. 
Conferência da ICC. 21 de março de 2019. Bucareste (Romênia). 

 VII Conferência de Arbitragem Internacional. Arbitragem e soft law: Normas da IBA e Praga. 
26 de novembro de 2018. Lima (Peru).  

 Comunidade Euro-Mediterrânea de Arbitragem. Corte de Arbitragem de Madrid, OECD e 
UNCITRAL.  Financiamento de Terceiros e Arbitragem. 19 de novembro de 2018. Madrid 
(Espanha).   

 Fórum do Tratado da Carta da Energia. Cálculo de danos na arbitragem internacional. 11 de 
setembro de 2018. Paris, (França). 

 XIII Conferência Internacional do Clube Espanhol de Arbitragem. “Arbitration in a changing 
world”. Gestão eletrônica da arbitragem. 12 de junho de 2012. Madrid (Espanha).  

 Conferência “The Future of Investment Arbitration in Europe”, organizada pela Associação de 
Arbitragem Internacional. “The Invasion of the Common Lawyers: Has International 
Arbitration Lost Its Trans-Systemic Character?” 1º de junho de 2018. Bruxelas, (Bélgica). 

 3ª EFILA (Federação Europeia em matéria de investimento e Arbitragem) Conferência Anual. 
“Non-disputing third parties and their influence in arbitration”. 5 de fevereiro de 2017. 
Londres (Reino Unido). 

 VI Conferência de Arbitragem Internacional. Arbitragem e dispute boards em projetos de 
infraestrutura. Experiências domésticas e internacionais. Novembro 2017. Lima (Peru). 

 IV Congresso Pan-Americano de Arbitragem. “Summary Arbitration or limited scope? Future?” 
Outubro 2017. Sao Paulo (Brasil). 

 Conferência da ICC sobre Novas Políticas da ICC e evidências. Agosto 2017. Havana (Cuba). 

 ICC YAF on renewable energies in Spain: The future of Arbitration in renewable energy in Spain 
and relevant cases. June 2017 Madrid (Spain).  

 Conferência da ICC em Bogotá. Resolução de Conflitos na área de construção na América 
Latina. Março 2017. Bogotá (Colombia). 

 Seminário sobre Cláusulas Escalonadas e Dispute Boards. Centro de Arbitragem da Câmara de 
Comércio de Lima. Março 2017. Lima (Peru).  

 Les Rencontres de l’Arbitrage et du Contentieux, organizado pela Option Finance. Fevereiro 
de  2017. Paris (França). 

 Novos Aspectos na Execução e Anulação de Sentenças Arbitrais. XI Congresso do Clube 
Espanhol de Arbitragem. Junho 2016. Madrid (Espanha). 

 Perspectivas sobre Investimento e Resolução de Conflitos na América Latina, 6 de abril de 
2016, Santo Domingo (República Dominicana). 

 Seminário sobre Investimento na África e na América Latina – Estratégias de Investimento e 
Resolução de Disputas para Investidores Chineses, 1º de março de 2016 - 2 de março de 2016. 
Pequim e Xangai (China). 

 Clube Espanhol de Arbitragem e VII Comitê Francês de Arbitragem “Regards Croisés” 
Conferência Franco-Espanhola de Arbitragem, 18 de fevereiro de 2016. Paris (França). 
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 Seminários de Arbitragem Internacional, 17 de novembro de 2015. Londres. 

 Ferramentas para abordagem de questões relacionadas à eticidade comportamental, 3 de 
novembro de 2015. Conferência da ICC, Miami (EUA). 

 5ª Conferência de Arbitragem Internacional em Coimbra, 8 de outubro de 2015 - 10 de 
outubro de 2015. Coimbra (Portugal). 

 Proteção de Investimentos Estrangeiros no Setor de Energia, 2 de outubro de 2015. Madrid 
(Espanha) 

 Novas Tendências em Arbitragens Comerciais e de Investimentos, 31 de agosto de 2015 – 1º 
de setembro de 2015. Santa Cruz (Bolivia). 

 Painel de discussão sobre Independência e Imparcialidade, 9 de julho de 2015. Paris (França). 

 7ª Conferência Anual de Construção Civil: Contratos & Gestão de Litígios. "Construction 
Projects in Emerging Markets: Trends and Development" IBC Legal, Junho 2015. 

 IX CEA-40. “The evolution of arbitration in the last decade: a practical perspective”. Junho 
2015. Madrid (Espanha). 

 "Efficiency in Arbitral Proceedings," Congresso Internacional de Arbitragem em Barcelona, 16 
de outubro de 2014 - 18 de outubro de 2014. 

 "State Responsibility Arising from its Refusal to Enforce Commercial Arbitration Awards," 
Conferência sobre Arbitragem no setor de óleo, gás e recursos naturais, 9 de outubro de 2014 
- 10 de outubro de 2014. 

 Segundo Seminário de Arbitragem de Investimento Internacional. Outubro 2014, Lima (Peru). 

 Primeiro Seminário de Arbitragem de Investimento Internacional. Outubro 2013, Lima (Peru). 

Idiomas 

 Espanhol 

 Inglês 

 Francês 

 Português (compreende)  
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