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Tradição
Este módulo do CPA é o curso de arbitragem mais antigo do país. Está na décima edição 
"moderna", com simulações e a apresentação de técnicas de advocacia. Todas as turmas 

tiveram vagas esgotadas. É reconhecido como um curso fundamental para os que pretendem 
se especializar na área.
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22.09.2020 As novas fronteiras da arbitragem no Brasil

O sistema da arbitragem

24.09.2020 Histórico. Constitionalidade. Princípios.

29.09.2020 Arbitrabilidade e Convenção de Arbitragem.

01.10.2020 Árbitros e Procedimento Arbitral.

06.10.2020 Sentença arbitral e a sua circulação

Áreas da arbitragem empresarial

08.10.2020 Arbitragem e direito societário

13.10.2020 Arbitagem e a administração pública

Prática em Arbitragem

15.10.2020 Interação com in-house counsel

20.10.2020 Apresentação do caso prático e metodologia

22.10.2020 Cláusula Arbitral e intervenção de terceiros

27.10.2020 Termo de Arbitragem

29.10.2020 Instrução probatória

03.11.2020 Perícia

05.11.2020 Alegações escritas e alegações orais

10.11.2020 Arbitragens domésticas e internacionais

12.11.2020 Processo decisório e a elaboração da sentença arbitral

17.11.2020 Inquirição de testemunhas

Audiência de instrução

26.11.2020 Simulação de Audiência

Abertura

Programa

Depoimentos

Helio Paulo Ferraz
Advogado e árbitro

Minha experiência como empresário e minha 
formação jurídica me aproximaram da arbitragem. Foi 
no CPA que encontrei conhecimento útil, essencial 
para a minha atuação como árbitro. Tive a 
oportunidade de participar de projetos do CPA 
relacionados à compra e venda de empresas, à 
indústria do petróleo, ao direito desportivo e, claro, 
ao direito comercial em sentido amplo. São projetos 
voltados para o desafio de quem atua na área: muito 
mais do que os livros tem para oferecer!

Marianna Marra
Advogada e analista na Leste Litigation Finance

Fui aluna do CPA em 2016. Virei monitora em 2017. 
Participei da coordenação de dois módulos do curso. 
Fui convidada a dar aulas em cursos intensivos do CPA. 
Escrevi artigos com outros coordenadores. Participei 
da coordenação de um livro, até. Se eu recomendo o 
CPA? Claro! Não é um curso de direito, é uma escola 
de advocacia: uma comunidade de amigos e 
profissionais de primeiríssima linha!

Leonardo Kozlowski
Advogado no Mattos Filho

O CPA é, sem dúvidas, transformador. Tive o prazer 
de ser aluno, monitor e mais recentemente 
coordenador de um módulo. Aprendi sobre os mais 
diversos temas de arbitragem e sobre desafios caros 
à atualidade, como a interseção entre procedimento, 
direito material e prova  técnica. O método 
pedagógico do CPA é único e recomendo amplamente 
o curso tanto para aqueles que desejam ingressar no 
mercado da arbitragem, quanto para aqueles que já o 
integram.

Virtual
Será a primeira edição virtual do curso. O lançamento ocorre na sequência do Curso 

Introdutório de Arbitragem, realizado em parceria com a OAB Federal, integralmente online e 
apelidado de "o maior evento da história da arbitragem brasileira". 

As perspectivas para o curso virtual são as melhores: (i) diferentes formas de interação, (ii) 
facilidade no contato entre alunos, professores e coordenadores e (iii) amplo espaço para 

criatividade e flexibilidade em sala de aula.

Pessoas
As pessoas envolvidas são o segredo. Advogados e árbitros de destaque e dispostos a 
apresentar o funcionamento do instituto. Mais do que isso, uma equipe de monitores 

viabiliza treinamentos e a demonstração das técnicas.

Teremos mais de 50 profissionais envolvidos - e apenas 100 vagas disponíveis!

Ana Clara Viola Joaquim de Paiva Muniz

Bernard Potsch José Gabriel A. de Almeida

Daniel Nogueira Lucas V R C Mendes

Danilo Brum Luísa Quintão

Eleonora Coelho Luiza Komel

Fabiana Leite Marcela Kohlbach

Fernando Morais Mariana Siqueira

Flavia Mange Natalia Lamas

Flavio Spaccaquerche Octavio Fragata

Frederico Singarajah Pedro Martini

Gilberto Vaz Ricardo Salomão

Gisela Mation Thiago Marinho Nunes

Gustavo Birembaum

Aline Dias Gustavo Kulesza

Professores
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