
A pandemia da Covid-19 trouxe inúmeras mudanças e potencializou outras que vinham
ocorrendo em ritmo menos acelerado em diversos aspectos da nossa vida. Seus
efeitos trarão inúmeras rupturas de contratos e relações, surgindo disputas jurídicas
que também precisaram ser administradas de maneira eficiente no meio de uma crise
de proporções nunca vista. 
O momento exige uma reflexão sobre os métodos utilizados para solucionar conflitos,
potencializando a utilização de métodos como a negociação estruturada, mediação ou
procedimentos de arbitragem expedita. Para identificar que método de solução de
disputa é mais adequado para cada caso, foi ressaltada a necessidade de se trabalhar
em conjunto com as áreas de negócio da empresa.
Foi debatido que ter uma matriz para analisar de maneira macro os potenciais litígios é
essencial para i) priorizar as áreas mais sensíveis à crise e que precisam ser mais
protegidas (por serem as mais lucrativas, ou as que gerem maior riscos/exposição), ii)
identificar o perfil dos litígios e iii) verificar os recursos disponíveis (tanto financeiros
quanto de tempo de executivos, por exemplo). 
A negociação foi tratada como um processo que exige uma preparação, definição de
estratégia e, em especial, um cuidado na forma da sua condução. Foram abordados
alguns pontos críticos normalmente ignorados, como empatia e framing.
A mediação tem sido muito mencionada como uma possível solução para impasses em
disputas em tempos de pandemia. Evidenciando como envolver um terceiro neutro
pode ajudar a resolver os conflitos em épocas de crise, o funcionamento e utilização
adequada da mediação também foram abordados. 
A arbitragem expedita foi discutida como uma alternativa de resolução de disputa
eficiente, mais rápida e mais barata, sendo explicado o processo da arbitragem
expedida e quais hipóteses de sua aplicação conforme Regulamento da ICC.
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      A gestão de conflitos em tempos de crise foi o tema do terceiro Webinar, que contou a
participação dos advogados Diego Faleck, sócio do Falleck & Associados, Gabriel Costa,
managing counsel litigation para América Latina e Caribe da Shell, Liana Valdetaro, sócia
do Derraik & Menezes Advogados e Patrícia Figueiredo Ferraz, conselheira da Corte
Internacional de Arbitragem da ICC. O debate foi moderado pela advogada Flavia Mange,
secretária executiva da Comissão de Arbitragem e Mediação da ICC Brasil e sócia do
Mange & Gabbay Sociedade de Advogados.

Principais destaques:

Assista o webinar na íntegra aqui.

BRIEFING

Este informativo tem o simples objetivo de destacar alguns pontos do webinar da ICC. O webinar e este informativo não
devem ser considerados estudo aprofundado ou exaustivo da matéria abordada, nem recomendação jurídica ou de outra
natureza por parte da ICC, participantes do webinar e dos escritórios e instituições de que fazem parte. 

https://www.youtube.com/watch?v=F-uPYZtg-MU&feature=youtu.be&app=desktop
https://www.youtube.com/watch?v=M8OAwWpQXpY

