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YOUNG ARBITRATORS FORUM 
OS JOVENS ÁRBITROS 

EVENTO GRATUITO  
Este encontro é um foro ideal para que jovens advogados possam discutir temas relacionados à 

arbitragem internacional. Seminário a ser realizado em português. 

Curitiba – 10 Outubro 2013 
 

Data: 10 de Outubro 2013 

Local: Universidade Positivo (Rua Prof. Pedro Viriato Parigot de Souza, 5300) 

Registro: Favor encaminhar o formulário anexo para: Roberta Abreu (rsz@tozzinifreire.com.br) 

Programa  

15:00 a 15:30 – Registro  

 

15:30 a 15:45 – Palavras de Abertura 

  Christian Albanesi. Conselheiro Diretor, Corte Internacional de Arbitragem da CCI (Paris). 

  Marcelo Dias Gonçalves Vilela. Diretor Presidente, CAMARB (Portugal Murad, Belo Horizonte). 

 

15:45 a 16:45 – Painel I: A nomeação de um árbitro jovem.  

                           - Você está pronto para arbitrar? Qualificaçoes necessárias / desejáveis para os jovens árbitros 

                           - O papel das instituições arbitrais na nomeação do árbitro jovem. 

                           - Os “do’s and dont’s” da primera nomeação 

   - Aprendendo com os mais experientes: a importância do trabalho de secretariado arbitral. 

                          Moderado por Tarcísio Araújo Kroetz (Hapner & Kroetz Advogados, Curitiba). 

 

Panelistas: 

Leonardo de Campos Mello    Rafael Munhoz de Mello 

Ferro, Castro Neves, Daltro e Gomide (Rio de Janeiro).  Munhoz de Mello Advocacia (Curitiba). 

  Renato Grion       

  Pinheiro Neto (São Paulo).          

 

16:45 a 17:00 - Coffee Break 

 

17:00 a 18:00 – Painel II: Hot Topics  

                           - Redes sociais e os conflitos de interesses em nomeações  

                           - Tópicos de discussão enviados por associados de ABEARB 

 

Moderadores: 

Flávia Bittar Neves    Vera Cecilia Monteiro de Barros 

Grebler Advogados (Belo Horizonte).  Selma Lemes Advogados (São Paulo). 

Thiago Marinho Nunes    Elis Wendpap 

Mattos Muriel Kestener Advogados (São Paulo). Wambier & Arruda Alvim Wambier (Curitiba). 

 

18:00 a 18:15 – Encerramento 

                          João Bosco Lee. Membro, Corte Internacional de Arbitragem da CCI 

                          (Lee Taube e Gabardo Sociedade de Advogados, Curitiba). 

                          Octavio Fragata M.  de Barros. Membro do Comité Coordenador do 

                          ICCYAF (Tozzini Freire Advogados, Rio de Janeiro).    
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YOUNG ARBITRATORS FORUM 

Universidade Positivo 
Rua Prof. Pedro Viriato Parigot de Souza, 5300. 
 
Esta conferência é gratuita, seguido por um coquetel. 
 

Por favor, note que o número de assentos na sala de conferências é limitado. Como eles serão distribuídos 

por ordem de inscrição, recomendamos que você faça a sua o mais rápido possível. 

Por favor, preencha o formulário de inscrição abaixo e o retorne até 5 de Outubro de 2013 a:  

 

Roberta Abreu 

T +55 21 3535 3109 

E : rsz@tozzinifreire.com.br 

 

 Gostaria de participar da conferência “Os Jovens Árbitros” no dia 10 de Outubro de 2013. 

Informação do Participante  

Título (Sr/Dr/Sra/etc.): 

Sobrenome: Nome: 

Posição: 

Companhia: 

Endereço: 

Cidade/Estado: Código Postal: 

País: Email: 

Telefone: Fax: 

Você é membro do YAF?  

Se ainda não é membro e gostaria de se tornar um, você pode se inscrever diretamente no site da 

ICC, clicando no link abaixo – É fácil e gratuito!  

http://www.iccwbo.org/training-and-events/young-arbitrator-forum/join-the-icc-yaf/  

Proteção de dados 
Os dados que fornece neste formulário será utilizado para fins de registro. Eles serão armazenados em bancos de dados para uso exclusive da ICC (Câmara 
de Comércio Internacional). Sob a lei francesa ‘informatique et libertés’ de 6 de janeiro de 1978, você pode ter acesso a essas informações e exclusões de 
solicitação e correções a qualquer momento, entrando em contato com ICC em arbevents@iccwbo.org. Os dados que fornece pode ser usado pelo ICC para 
manter você informado dos desenvolvimentos em sua area de atividade por meio de publicações, assinaturas e eventos. Por favor, indique se você não 
deseja receber tais informações. 
 
Fotos durante o evento – Aviso legal 
O pessoal do ICC estará presente tirando fotos e filmagens no evento. Estas imagens podem ser utilizadas, sem cualquer outra notificação, emu ma data 
posterior para comercializar este evento e/ou dentro dos seguintes materiais impressos/online: folhetos, boletins informativos, materiais de marketing, videos, 
mídias sociais e do site do ICC. 
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