ARBITRAGEM
NO MERCADO
DE CAPITAIS
ENTENDA COMO FUNCIONA NA
PRÁTICA ESSE MECANISMO
EXTRAJUDICIAL DE SOLUÇÃO DE
CONFLITOS

REALIZAÇÃO

O que esperar

O curso permitirá aos participantes entender
os princípios da arbitragem, seu funcionamento
e as regras que regem esse mecanismo
extrajudicial de solução de conflitos. Também
serão abordados aspectos práticos desse
instrumento, como os cuidados que as empresas
devem ter na redação da clausula arbitral, e as
particularidades da arbitragem no universo das
companhias abertas.

Público-alvo
- Executivos
- Advogados
- Conselheiros de administração
- Outros participantes do mercado de capitais

Por que participar?

Clique nos links abaixo para conferir as
matérias sobre o tema

Programação

04 de setembro
08:30 – 10:30
Aula 1

Funcionamento da arbitragem e seus
aspectos jurídicos
Professores: Sílvia Julio Bueno de Miranda e Paulo
Macedo Garcia Neto
• Meios alternativos de resolução de conflitos:
diferenças entre arbitragem, conciliação e mediação
• Vantagens da arbitragem: celeridade,
confidencialidade, especialização, adaptabilidade e
internacionalidade
• Principais aspectos da Lei de arbitragem (Lei
13.129/15)
• Tipos de arbitragem: ad hoc ou institucional
• Arbitrabilidade subjetiva vs. Objetiva
• Procedimento de produção de provas
• A sentença arbitral e sua execução
• Judicialização da arbitragem

Programação

11:00 – 13:00
Aula 2

Arbitragem na prática
Professor: Cristiano Cardoso Dias
• Convenção de arbitragem: como balancear
completude e simplicidade
• Cláusula arbitral: cuidados na hora da redação
• Estabelecimento dos procedimentos da
arbitragem
• O que observar na escolha de uma câmara
arbitral
• Dever de confidencialidade: como delinear e
evitar violações
• Quando o custo da arbitragem vale a pena
• Financiamento da arbitragem por terceiros (TPF)
• Arbitragem online (on-line dispute resolution):
uma opção?

Programação

05 de setembro
08:30 – 12:30
Aula 3

Aplicação da arbitragem em
companhias abertas
Professor: Alessandra Zequi e Luis Guilherme
Aidar Bondioli
• Vantagens e desvantagens da adoção da arbitragem
em companhias abertas
• Publicidade x confidencialidade
• Requisitos para adoção da cláusula arbitral
estatutária
• Reflexos da cláusula compromissória para a
sociedade, os acionistas e os administradores
• Cláusula arbitral como instrumento de governança:
adesão à Camara de Arbitragem do Mercado (CAM) da
B3 e seu regulamento
• Vinculação de novos acionistas e garantia de direito
de retirada
• A Instrução 358 da CVM e o procedimento arbitral
• Arbitragem na resolução de conflitos societários:
principais temas e desafios
• Arbitragem coletiva

Professores

Alessandra Zequi
Sócia do Stocche Forbes Advogados, tem atuado por
mais de 11 anos em assuntos de direito societário,
fusões e aquisições, notadamente no atendimento
de companhias abertas, com vasta experiência em
exigências regulatórias da Comissão de Valores
Mobiliários (CVM) e B3 S.A. – Brasil, Bolsa, Balcão
(B3), tanto em temas de governança corporativa,
relações com acionistas, remunerações de executivos,
políticas de colaboradores e monitoramento de
risco, como na estruturação de operações de ofertas
públicas de aquisições de ações, reestruturações
societárias e estratégias de defesa em procedimentos
administrativos perante a CVM. Bacharel em Direito
pela Universidade Presbiteriana Mackenzie – 2006.
Mestrado em Direito (LL.M.) pela University College
London – 2013. Membro da Ordem dos Advogados do
Brasil. Alessandra é listada como uma das advogadas
mais admiradas do Brasil pela publicação Análise
Advocacia 500 2017.

Professores

Cristiano Cardoso Dias
Sócio do Costa Tavares Paes Advogados,
atua em Resolução de Disputas, com foco
em Arbitragem. Mestre em Direito (LL.M.
in American Law) pela Boston University –
BU (2013). Mestre em Direito Empresarial
pela Faculdade de Direito Milton Campos
– FDMC (2012). Formado pela Faculdade de
Direito Milton Campos – FDMC (2006).

Professores

Luis Guilherme Bondiolli
Sócio do Stocche Forbes Advogados,
bacharel em Direito pela Faculdade de Direito
da Universidade de São Paulo (USP) – 1998.
Mestrado em Direito Processual Civil pela
Faculdade de Direito da Universidade de São
Paulo (USP) – 2004. Doutorado em Direito
Processual Civil pela Faculdade de Direito
da Universidade de São Paulo (USP) – 2008.
Membro da Ordem dos Advogados do Brasil,
do Instituto Brasileiro de Direito Processual
(IBDP) e do Comitê Brasileiro de Arbitragem
– CBAr. Representante da OAB-SP na banca
examinadora do 86º concurso de ingresso na
carreira do Ministério Público do Estado de

Professores

Paulo Macedo Garcia Neto
Sócio do L.O Baptista Advogados, atua em disputas
judiciais e arbitragens domésticas e internacionais.
Tem ampla experiência em disputas arbitrais e judiciais
comerciais, nacionais e internacionais, conduzidas
perante instituições nacionais e estrangeiras, sujeitas a
diversos procedimentos arbitrais. É árbitro da lista do
Conselho Arbitral do Estado de São Paulo (CAESP) e da
Câmara de Arbitragem e Mediação da Federação das
Indústrias do Paraná (CAMFIEP). Doutor pela Faculdade
de Direito da Universidade de São Paulo, 2016. LL.M.
pela Columbia University School of Law, 2011. Professor
Visitante da Universidade de Brasília. Professor da
FGVLaw – Curso de Especialização da Fundação
Getúlio Vargas - Processo Civil no Supremo Tribunal
Federal (2009-2010). Professor do Instituto Brasiliense
de Direito Público – IDP Processo Civil nos Tribunais
Superiores: STJ e STF. Membro do corpo de árbitros do
Conselho Arbitral do Estado de São Paulo, da CAMFIEP
e da Câmara de Mediação e Arbitragem da Sociedade
Rural Brasileira. Membro de: CBAr, IBDP, IDP, CEAPRO,
NEMESC.

Professores

Silvia Bueno de Miranda
Sócia do L.O Baptista Advogados, representa clientes
em arbitragens domésticas e internacionais e em
mediações na América Latina, Europa, Estados Unidos
e África, em disputas envolvendo operações societárias,
contratos financeiros, contratos de construção,
infraestrutura, conflitos relacionados ao setor de energia,
imobiliário, agronegócios, dentre outros, com base nos
regulamentos CCI, CCBC, FIESP/CIESP, ICDR/AAA, LCIA
e casos ad hoc. Combina essa prática com a atuação
na negociação e elaboração de contratos complexos e
na área de Compliance Anticorrupção. MBA Exchange
Program pela ESADE Business School (Barcelona).
Especialização em Administração de Empresas pela
FGV-SP. Pós-graduação em Arbitragem e Mediação
e em Societário pela GVLaw. LL.M. pela University of
Michigan Law School. Formada em Direito pela Pontifícia
Universidade Católica de São Paulo. Autora de diversas
publicações. Professora Assistente de Arbitragem Complexo Jurídico Damásio de Jesus (2009). Membro do
Comitê Brasileiro de Arbitragem (CBAr).

Investimento

Programa completo e investimento
Até 11 de julho
• Clube de Conhecimento: R$ 1.216
• Assinantes: R$ 1.368
• Não-assinantes: R$ 1.520

Após 11 de julho
• Clube de Conhecimento: R$ 1.352
• Assinantes: R$ 1.521
• Não-assinantes: R$ 1.690
Pagamento em até 3x no cartão de crédito.

Desconto de
10% para
inscrição de
2 pessoas

Desconto de
15% para
inscrição de
3 pessoas
ou mais

* Descontos não cumulativos e não válidos para
Clube de Conhecimento

Clique aqui e inscreva-se!

Local

Coworking Sabiá
Av. Sabiá, 388
Moema, São Paulo

Informações

11 37751608

Inscreva-se!

Quer receber as novidades
da CAPITAL ABERTO em
primeira mão?

Envie EU QUERO via
Whatsapp para

11 97718 4461
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