
 

 

 
 
 
 
 
Data:  13 a 15 de junho de 2011  (2 dias e meio) 
 
Local:  Fundação Armando Álvares Penteado (FAAP) 
 Rua Alagoas, 903 - Higienópolis 
 01242-902 - São Paulo/SP - Brasil 
 
Objetivo 
Aprofundar seu conhecimento sobre arbitragem ICC através de: 

� simulação de um procedimento arbitral envolvendo situações complexas; 

� apresentações práticas e técnicas feitas por árbitros experientes e renomados no âmbito internacional; 

� debates com membros da Corte Internacional de Arbitragem; 

� sessões interativas. 
 
Participantes 
Os temas deste Seminário PIDA Avançado serão de particular interesse para profissionais especializados 
em arbitragem internacional – advogados, in-house counsel, árbitros, acadêmicos, etc. 
 
Patrocinadores         Sócio de media  

                                             
 
Apoiadores 

                                               
 

 
  

OBTENHA 

22.5 CLE créditos 

19 MCLE créditos 

 



 

 

 
 
 
 
 
 
 

 Segunda-feira, 13 de junho de 2011 9:00 – 18:30 
 
Inscrições (08:30-09:00) 

MANHÃ 
� Introdução 
� Situação atual da arbitragem da ICC no Brasil e a América Latina. 
� Desenho da estratégia processual destinada à preparação do requerimento de arbitragem: análise das 

opções processuais e dos métodos de resolução de conflitos, identificação das partes, seleção de 
demandas, ações e recursos. 

� Grupos de Trabalho: Estratégia processual destinada à preparação do requerimento de arbitragem: 
Identificação de partes, seleção de demandas, ações e recursos. 

 
 
13:00 Almoço 

 

TARDE 
� Plenária: Debate sobre a estratégia preparada pelos grupos de trabalho. 
� Arbitragens complexas: Questões relativas à multiplicidade de partes e contratos, incorporação de terceiros, 

procedimentos paralelos, consolidação de casos, objeções à jurisdição do tribunal e arbitrabilidade de 
demandas, requerimento de medidas cautelares, mandados de segurança e recursos constitucionais. 

� Grupos de Trabalho: Estratégia de defesa e preparação da resposta ao requerimento. 
 
 
 

 Terça-feira, 14 de junho de 2011 9:00 – 18:15 

MANHÃ 
� Plenária: Debate sobre a estratégia de defesa e a preparação da resposta ao requerimento. 
� Condução de procedimentos complexos: Questões relativas às reuniões de organização processual, 

dificuldades de estabelecimento de Ata de Missão e cronograma provisório e bifurcação de procedimentos, 
relação do tribunal arbitral com tribunais estatais, resolução de incidentes processuais, organização de 
audiências. 

� Conflitos de interesse e impugnação de árbitros: análise e comparação de casos práticos e perspectiva da 
CCI. 

 
 
12:45 Almoço 
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 Terça-feira, 14 de junho de 2011 9:00 – 18:15 

TARDE 
� A prova documental, a prova testemunhal e a prova pericial. 
� Grupos de trabalho: Preparação de testemunhas e peritos / Preparação de cross-examination.  
� Plenária: Audiência com interrogatório e cross-examination das testemunhas e dos peritos preparados pelos 

grupos de trabalho. 
� Plenária: Debate sobre a audiência. 

 
20:00 Jantar 
 
 
 

 Quarta-feira, 15 de junho de 2011  9:00 – 13:30 

MANHÃ 
� Aspectos práticos da deliberação do tribunal arbitral. 
� Simulação: Deliberação do tribunal arbitral e debate. 
� Grupos de trabalho: Análise do laudo parcial. 
� Plenária: Debate sobre o laudo parcial. 
� Experiência da Corte da CCI com laudos que envolvem partes latino-americanas. 
� Execução de laudos estrangeiros no Brasil. 
� Encerramento do seminário. 
 
 
13:30 Fim do seminário 
 

13:45 Almoço  
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Preço do seminário 
Até 13 de Maio de 2011: “Early bird special” Após 13  de Maio de 2011 
� Para associados ICC:  680 euros � Para associados ICC:  820 euros 
� Para não-associados:  780 euros � Para não-associados: 920 euros 
 
O preço cobrado inclui: todas as sessões de trabalho, toda a documentação a ser entregue, os almoços e 
coffee breaks e o jantar de terça-feira. Não estão incluídos os gastos com traslado e estadia em São Paulo. 
 

Como se inscrever 

Mais fácil e rápido:  Inscreva-se e pague on line* e economize 20 euros!  www.iccevents.org   
(*pagamento seguro com cartão de crédito)  

ou complete o formulário de inscrição, indique a forma de pagamento e envie para: 
E-mail: events@iccwbo.org  Correio: ICC Services 
Fax: +33 1 49 53 30 30    Departamento “Training and Conferences” 
Tel.: +33 1 49 53 29 34    38 Cours Albert 1er, 75008 Paris, Francia 
A inscrição será confirmada uma vez recebido o formulário de inscrição e realizado o pagamento integral do preço 
do seminário. 
 

Idioma do seminário: Português  
 

Condições de admissão dos participantes 

Para a admissão neste seminário, os participantes deverão ser fluentes em português, além de ter experiência 
suficiente em arbitragem internacional na qualidade de advogado, árbitro ou advogado de empresa. 
 

Visto, traslado e hospedagem 

Para entrar no Brasil é necessário um passaporte válido. Aconselha-se os participantes a verificarem na 
Embaixada ou Consulado brasileiro de seu país quais são os requisitos necessários à obtenção de um visto. 
Caberá a cada participante organização de sera viagem e reserva de hotel. Uma lista de hotéis em São Paulo 
será enviada aos participantes junto com a confirmação da inscrição. 
 

Créditos e horas 

O ICC Training and conferences é um organismo autorizado pelas Ordens de Advogados do Estado da 
Califórnia  e Nova York , a outorgar créditos MCLE, CLE.  
 

Cancelamentos 

Todo cancelamento feito por escrito e recebido pela ICC Training and Conferences antes de sexta-feira 13 de 
maio de 2011  dará direito ao reembolso de 50% do preço do seminário. Caso contrário (solicitação de 
cancelamento recebida posteriormente à data indicada), o valor pago não será reembolsado. Autoriza-se a 
substituição do participante. Neste caso, pedimos que tal substitução nos seja comunicada o mais breve 
possível e que um novo formulário de inscrição nos seja enviado. 
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Economize 20 euros Inscrição on lineEconomize 20 euros Inscrição on lineEconomize 20 euros Inscrição on lineEconomize 20 euros Inscrição on line*    www.iccevents.orgwww.iccevents.orgwww.iccevents.orgwww.iccevents.org (*Pagamento seguro com cartão de crédito)  
ou, preencha e envie para: events@iccwbo.org  Fax: +33 1 49 53 30 30 
 
Título (Sr./Sra./Doc. etc.) ................  

Nome .......................................................................................  Sobrenome .........................................................................  

Cargo ...........................................................................................................................................................................................  

Empresa ......................................................................................................................................................................................  

Endereço......................................................................................................................................................................................  

Cidade/Estado.............................................................................................  CEP...............................................................  

País..........................................................................................  E-mail .................................................................................  

Tel. (..........) ..............................................................................  Fax (..........) ........................................................................  
 
Preço  
Até 13 de Maio de 2011: “Early bird special” Após 1 3 de Maio de 2011 
� Para associados ICC:  680 euros � Para associados ICC:  820 euros 

� Para não-associados:  780 euros � Para não-associados: 920 euros 
 
Código especial (NC)  

 

� Mediante cartão de crédito:  � American Express  � Euro/MasterCard � Visa 

Número do cartão ...................................................................................  Data de validade ...............................................  

Nome do titular   ......................................................................................................................................................................  

� Por transferencia bancária:  LCL 

No. de conta: 0000060021B Chave rib 64 Código do banco: 30002 Código de ram: 04866 
Swift: CRLYFRPP IBAN: FR61 3000 2048 6600 0006 0021 B64 
Indique por favor a referência « S1130 » e o nome do participante de forma clara. 

Data ...................................  Assinatura ...................................................................  
 
 

Os dados fornecidos neste formulário serão utilizados com a finalidade de registro do participante. Eles serão armazenados 
na base de dados da CCI para uso próprio. De acordo com a lei francesa “informatique et libertés” de 6 de janeiro de 1978, o 
participante tem direito ao acesso de tais informações, para requerer eventuais correções ou supressão de dados a qualquer 
momento. Para tanto,  basta entrar em contato com a CCI por meio do e-mail: registrationevents@iccwbo.org. Os dados 
fornecidos poderão ser utilizados pela CCI para informar o participante sobre eventuais publicações, eventos e outras ofertas 
comerciais. Favor indicar se deseja receber tais informações: � sim � não 
Favor indicar se deseja receber ofertas comerciais de organizações associadas, em particular os Comitês Nacionais da CCI:
 � sim � não 
  

Formulário  

de inscrição  

n° S1130 
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Abitragem Comercial Internacional 
São Paulo, 13 a 15 de junho de 2011 

Modalidades  
de pagamento 

 

Preço do 
seminário 

Informação  
sobre o 

participante 
 

Informação 
sobre a 

proteção de 
dados 



 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Colaboradores 
 
Presidente do Seminário 

� Arnoldo Wald,  Advogado, Sócio fundador de Wald e 
Associados Advogados, Brasil; Árbitro; Parecerista; 
Professor Catedrático de Direito Civil da Universidade 
do Estado do Rio de Janeiro (UERJ); Membro da Corte 
Internacional de Arbitragem da CCI 

 Representante da CCI 
� José Ricardo Feris , Conselheiro, Corte Internacional 

de Arbitragem da ICC, Paris 

 

 

Palestrantes 
 
� Luiz Claudio Aboim , Associado Sênior, Freshfields 

Bruckhaus Deringer LLP, França  

� Mauricio Almeida Prado , Sócio, LO Baptista 
Advogados Associados SC, Brasil 

� Pedro A. Batista Martins , Sócio, Batista Martins 
Advogados, Brasil 

� Matthieu de Boisséson , Sócio, Darrois Villey Maillot 
Brochier Avocats, França 

� Juan Fernández-Armesto , Sócio, Armesto Asociados, 
Espanha 

� Selma Maria Ferreira Lemes , Sócia, Selma Lemes 
Advogados Associados, Brasil; Professora de 
Arbitragem, FGVLAW/Fundação Getúlio Vargas, Brasil; 
Membro Suplente, Corte Internacional de Arbitragem 
da ICC 

� Valeria Galíndez , Advogada, Brasil; Membro do 
Comitê Coordenador do Capítulo Latino-Americano do 
ICC Young Arbitrators Forum (YAF) 

 

 

 

� Eduardo Damião Gonçalves , Sócio, Mattos Filho, 
Veiga Filho, Marrey Jr, Brasil; Ex-Presidente, Comitê de 
Arbitrajem Brasileiro (CBAr)  

� Renato Stephan Grion , Advogado, Pinheiro Neto 
Advogados, Brasil 

� Dyalá Jiménez , Consultora e árbitro, DJ Arbitraje, 
Chile 

� José Miguel Júdice , Sócio, PLMJ - A.M. Pereira, 
Saragga Leal, Martins, Judice, Portugal; Membro, 
Corte Internacional de Arbitragem da ICC e ICSID 
Panel of Arbitrators and Conciliators 

� José Emilio Nunes Pinto , Sócio, José Emilio Nunes 
Pinto Advogados, Brasil  

� Marcela Tarré Bernini , Sócia Junior, Motta Fernandes 
Rocha Advogados, Brasil 
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