ORGANIZAÇÃO E REALIZAÇÃO:

APOIO:

Workshop de Treinamento
Dispute Boards
Bem-vindos ao Workshop de Treinamento Intensivo sobre Dispute Boards promovido
conjuntamente pelo CBMA (Centro Brasileiro de Mediação e Arbitragem), a CMA IE (Câmara de
Mediação e Arbitragem do Instituto de Engenharia) e a Dispute Resolution Board Foundation
(DRBF).
Este programa de 2 dias será um workshop de treinamento intensivo e interativo para praticantes
que desejam conhecer e desenvolver habilidades que lhes permitam atuar em Comitês de
Resolução de Disputas (Dispute Boards). O curso é destinado a engenheiros, arquitetos,
geólogos, advogados, representantes de contratantes e contratados, que já possuem
experiência em grandes projetos de construção e que, por estas características, sejam potenciais
Membros de Dispute Boards. A abordagem dos temas terá por foco a realidade de contratos de
construção mas o treinamento também está aberto a profissionais que atuem em contratos de
execução continuada e de grande complexidade operacional.
O objetivo deste programa é:
•
•
•
•
•
•
•

Focar no uso de Dispute Boards para a prevenção de litígios em projetos de infraestrutura;
Analisar as questões relativas à nomeação dos Membros de Dispute Boards e seus
poderes e deveres;
Explorar a utilização de Dispute Boards na prevenção de litígios;
Verificar os processos do Dispute Board em Visitas de Campo e a emissão de relatórios;
Explorar o uso do Dispute Board para emitir um parecer sobre a diferença ou potencial
litígio;
Explorar a função do Encaminhamento de um litígio e o uso de Audiências; e
Analisar os requisitos e conteúdo de uma Decisão.

No contexto deste curso, a não ser quando especificado de outra forma, utilizaremos “Dispute
Board” ou “DB” para designar as expressões “Dispute Adjudication Board”, “DAB”, “Dispute
Review Board” e “DRB”.
No final do curso, os participantes serão capazes de fazer melhor uso de um Dispute Board e
possuirão entendimento suficiente para agir como um Membro de um Dispute Board, para tanto
podendo:
• Descrever o papel de um Dispute Board e estar familiarizado com as cláusulas contratuais
padrão relacionadas;
• Realizar o processo de nomeação e ser indicado como Membro de um Dispute Board;

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Avaliar se um Membro de um Dispute Board possui conflito de interesses na realização
de uma candidatura ao Dispute Board;
Identificar e estar familiarizado com as fontes de poderes e deveres de Membros de
Dispute Boards;
Identificar o escopo e as limitações dos poderes e deveres de Membros de Dispute
Boards;
Descrever o papel do Dispute Board na prevenção de litígios;
Elaborar uma ordem do dia para uma Visita de Campo;
Descrever um processo típico de Visita de Campo e elaborar um relatório sobre a Visita
de Campo;
Elaborar um parecer consultivo;
Compreender o funcionamento de uma audiência de Dispute Board;
Elaborar uma Decisão;
Reconhecer o benefício de prosseguir com treinamento e agregar experiências; e
Identificar publicações e fontes para referências futuras.
Programação

Dia 1
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Dia 2
•
•
•
•
•

Introdução e Contextualização dos DBs como método extrajudicial de resolução de
controvérsias
Panorama dos DBs no Brasil e no Mundo
Preparação de um Dispute Board
Poderes e Deveres do Dispute Board
Funcionamento do Dispute Board
Assistência Informal
Submissão de Disputas
Resposta e Documentos Complementares
Diligências e Audiências
Provimentos
Pedidos de Esclarecimento
Overview dos regulamentos de DB do CBMA e da CMA IE

Estudos de casos
preparação para audiências simuladas
Simulação de assistência informal em audiência
Simulação de recomendação
Simulação de decisão

O treinamento será oferecido pelos Drs. Augusto Figueiredo, Vitor Madeira e Ricardo Medina.
OBS: os organizadores do Workshop poderão inserir novos temas e alterar a sua ordem de
apresentação para a conveniência do treinamento.

