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YOUNG ARBITRATORS FO RUM 
A ARBITRAGEM E O PODER JUDICIÁRIO: AS 
INFLUÊNCIAS (POTENCIAIS) DE UM NO OUTRO 
Rio de Janeiro, Brasil 
Evento gratuito. 
A arbitragem é um processo; e se o processo é um fenômeno cultural, como dizem, as particularidades e características do 
processo judicial podem influenciar o arbitral e vice-versa. Embora a influência judicial seja há muito sentida na arbitragem, a 
recíproca também pode ser verdadeira, especialmente neste momento em que se discutem as regras do Código de 
Processo Civil Brasileiro. Dentre os diferentes temas que serão debatidos, temos: liberdade das partes nas questões 
procedimentais; os poderes dos julgadores; a fundamentação da sentença; a alteração do pedido; a função do processo e 
das provas; e a imparcialidade e a responsabilização do julgador. 
Esta conferência será transmitida em São Paulo por videoconferência no escritório do Tauil & Chequer 
Advogados (Av. Juscelino Kubitschek 1455, 5º e 6º a ndares).  

Data:  5 de maio de 2014 / 14.00 
Local:   Tauil & Chequer Advogados, associado a Mayer Brown LLP 
 Rua Teixeira de Freitas, 31 – 9º Andar

Programa  
14.00 – 14.15 Palavras de boas vindas  

Andrea Carlevaris. Secretário Geral da Corte Internacional de 
Arbitragem da ICC (Paris) 
Ivan Tauil . Tauil & Chequer Advogados (Rio de Janeiro) 
 

14.15 – 15.15 Primeiro Painel – As influências (potenciais) do Po der 
Judiciários na Arbitragem. 
− Critérios de imparcialidade e independência do julgador. 
− Responsabilidade do árbitro. 
− Os limites à alteração do pedido. 
− A amplitude e limitação aos poderes do árbitros. 

 

15.15 – 15.45 Coffee break .  
 
15.45 – 16.45 Segundo Painel – As influências (potenciais) da 

Arbitragem no Poder Judiciário  
− Liberdade das partes na definição do procedimento e da 

lei aplicável. 
− A fundamentação da sentença. 
− O processo probatório: a busca pela verdade é o objetivo 

do processo arbitral. 

16.45 – 17.15 Conclusões 
Selma Lemes. Membro brasileiro titular, Corte Internacional de 
Arbitragem da ICC; Sócio, Selma Lemes Advogados (São 
Paulo) 
Andrea Carlevaris.  Secretário Geral da Corte Internacional de 
Arbitragem da ICC (Paris) 

Registro 
Favor encaminhar o formulário anexo para mabrantes@mayerbrown.com 

Panelistas 

Gustavo Fernandes de Andrade 
Tauil & Chequer Advogados (Rio de 
Janeiro) 

Octavio Fragata M. De Barros 
Coordenador Regional da ICC YAF. 
TozziniFreire Advogados (Rio de 
Janeiro) 

Rodrigo Gabardo 
Lee Taube Gabardo Abogados 
(Curitiba) 
 
Valéria Galíndez 
Uría Menéndez (São Paulo) 
 
Joaquim Muniz 
Baker & McKenzie (Rio de Janeiro) 
 
Dietmar W. Prager 
Debevoise & Plimpton LLP (Nova 
Iorque) 
 
Ana Serra e Moura 
Corte Internacional da Arbitragem 
da ICC (París) 

André Smilgin 
Pinto de Miranda Smilgin (Rio de 
Janeiro) 
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YOUNG ARBITRATORS FO RUM 
Tauil & Chequer Advogados 
Rua Teixeira de Freitas 31 – 9º Andar. 
 

Esta conferência é gratuita e será transmitida em S ão Paulo por videoconferência no 
escritório do Tauil & Chequer Advogados (Av. Juscel ino Kubitschek 1455, 5º e 6º andares).  
 

Por favor, note que o número de assentos é limitado. Como eles serão distribuídos por ordem de inscrição, 
recomendamos que sua inscrição seja realizada o mais rápido possível. 

Por favor, preencha o formulário de inscrição abaix o e o retorne até 3 de Maio de 2014 a:  
mabrantes@mayerbrown.com 
 

 Gostaria de participar da conferência “A arbitragem e o poder judiciário: as influências (potenciais) de um no outro” no 
dia 5 Maio de 2014. 

Informação do Participante (por favor, imprima o complete a máquina) 

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, v ocê 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. 

 


