
 
 

 

 

FAQ 

 

A- Sobre o Congresso:  

1 – O que é 22º Congresso Internacional de Arbitragem do CBAr?  

Trata-se de relevante evento anual que reúne estudiosos e interessados no instituto da 

arbitragem, possibilitando a interação entre acadêmicos, advogados, árbitros, peritos e 

estudantes, vindos do Brasil ou do exterior. 

  

2 – Qual será o tema deste ano?  

O tema será "Arbitragem e Contratos Empresariais", tratando especificamente de (i) 

contratos empresariais e o árbitro, (ii) contratos empresariais e processo arbitral, (iii) 

arbitrabilidade e contratos empresariais, e (iv) arbitragem e desequilíbrio contratual.   

 

3 – Quando e onde acontece o 22º Congresso Internacional de Arbitragem?  

Nos dias 13, 14 e 15 de setembro de 2023, no Grand Hyatt Rio de Janeiro, localizado na Av. 

Lúcio Costa, 9600 - Barra da Tijuca, Rio de Janeiro - RJ, 22795-007.  

 

4 – Onde posso ver a programação completa do evento?  

A programação está disponível no site do congresso.  

 

5 – Qual o traje que deve ser usado no evento?  

Traje recomendado: esporte fino (sem gravata)  

 

B – Hospedagem:  

6 – Onde posso me hospedar?  

Estabelecemos parceria com o Hotel Grand Hyatt Rio de Janeiro, onde será realizado o 

congresso, com direito a tarifa especial no momento da reserva, sujeita à disponibilidade. 

Para usufruir do desconto, é necessária a reserva de, no mínimo, 2 diárias, sendo o check-

in em 13/09/2023 e check-out em 15/09/2023. Para fazer sua reserva, clique aqui. 

Cancelamentos sem ônus só serão aceitos pelo hotel até o dia 30/06/2023.  
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Os valores das diárias podem ser conferidos no site do evento. O desconto 

e o quarto estão sujeitos à disponibilidade, no momento da reserva. 

 

7 - Posso ter o desconto do grupo para reserva em outros dias na semana do evento?  

Sim, mediante disponibilidade a ser verificada no momento da reserva. Para conferir valores 

e disponibilidade, clique aqui  

 

8 – Como entro em contato com o hotel?  

O esclarecimento de dúvidas sobre a hospedagem pode ser feito com a central de reservas 

do Grand Hyatt: telefone (11) 2838-3346, dias úteis, das 9h às 18h, ou pelo e-mail 

reservations.ghriodejaneiro@hyatt.com  

 

C – Inscrições  

9 – Como faço para me inscrever no 22º Congresso Internacional de Arbitragem do CBAr? 

Para se inscrever, acesse aqui  

 

10 – Até quando posso me inscrever para o Congresso?  

As inscrições poderão ser realizadas até o dia 8 de setembro ou enquanto houver vagas.  

 

11 – Como saber se sou associado ao CBAr e tenho direito ao desconto?  

Você pode verificar no site do CBAr todas as empresas e pessoas físicas associadas ao 

CBAr.  

Caso tenha dúvidas, favor entrar em contato com a organização do evento pelo e-mail: 

contato@congressocbar.org.br ou telefone (11) 97769-7936.  

 

12 – Quais são as formas de pagamento?  

- Boleto bancário (opção válida para inscrições realizadas até 08/09/2023).  

O pagamento será processado e compensado em até 5 dias úteis. Caso o boleto bancário 

não seja pago até o seu vencimento, a inscrição será automaticamente cancelada.  

- Cartões de Crédito Mastercard, Visa, Elo, American Express, Hipercard ou Diners. O 

pagamento poderá ser à vista ou parcelado em até 3 vezes com juros.  

- PIX: Opção válida para inscrições realizadas até 08/09/2022.  

Após a confirmação e processamento do pagamento, o participante receberá, no e-mail 

cadastrado, a confirmação de sua inscrição e o QR code.  
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13 – Receberei alguma informação de que minha inscrição foi realizada?  

Sim, após o pagamento ser efetuado e processado em nosso sistema, você 

receberá no e-mail cadastrado a confirmação da inscrição, com o respectivo QR Code. É 

necessário fazer check-in com o QR Code nos dias de Congresso.  

 

14 – Fiz uma inscrição e não efetuei o pagamento, o que acontecerá?  

As inscrições “não” pagas serão automaticamente canceladas.  

 

15 – É possível pedir o cancelamento da inscrição já paga?  

Pedidos pagos podem ser cancelados em até 7 (sete) dias após a compra, desde que a 

solicitação de cancelamento seja feita até o dia 08/09/2023. Para cancelamento, é 

necessário acessar o cadastro realizado no Sympla e pedir o cancelamento. Após o prazo 

de 7 (sete) dias, o ingresso não poderá ser cancelado, podendo haver apenas a troca de 

titularidade do ingresso. Se a compra for em grupo, não será permitido o cancelamento 

parcial do pedido, apenas do valor total, dentro do prazo de 7 (sete) dias.  

 

16 – Qual o prazo de reembolso de pedido cancelado dentro de 7 (sete) dias? 

 - Cancelamento de compras realizadas com cartão de crédito: Para compras feitas com 

cartão de crédito, o Sympla devolverá o valor para o mesmo cartão utilizado na compra, 

podendo o valor ser creditado em até 2 faturas.  

- Cancelamento de compras por boleto bancário: Após o cancelamento da compra, você 

receberá um e-mail com um link para preencher o formulário de reembolso. Após preencher 

o formulário de reembolso, basta aguardar o prazo de até 30 dias.  

- Cancelamento de compras por Pix: A devolução será feita de forma automática para a 

mesma conta pela qual o pagamento foi realizado, em até 7 dias contados da data de 

cancelamento.  

 

17 – Acabei de realizar a minha inscrição e percebi que preenchi uma informação errada. 

Posso alterar? 

Somente a titularidade do inscrito pode ser alterada no sistema de inscrição. Os demais 

dados não podem ser alterados. Caso a inscrição ainda não tenha sido paga, ela será 

cancelada automaticamente após o vencimento e você poderá realizar uma nova inscrição 

com os dados corretos.  

 

 

 



 
18 – É possível solicitar a troca do nome do participante já inscrito no 

sistema?  

Sim, a troca do nome pode ser feita diretamente no sistema de inscrição, até um dia antes 

do evento.  

 

19 – Vou receber um certificado por participar do Congresso?  

Sim, as pessoas que se inscreverem e comparecerem ao evento receberão certificado de 

participação.  

 

20 – Outras dúvidas?  

Entre em contato com a organização do Evento: telefone (11) 97769-7936 ou e-mail: 

contato@congressocbar.org.br 

 


