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Augusto Barros de Figueiredo e Silva Neto
Gerente Jurídico Infraestrutura / Head de Prevenção e Resolução de Disputas

augusto.barros@me.com

Experiência
Gerente Jurídico Infraestrutura - Head de Prevenção e Resolução de Disputas  na   Rio 2016 - Comitê
Organizador dos Jogos Olímpicos e Paralímpicos
março de 2015  -  até o momento (10 meses)

- Responsável pela negociação de todos os contratos de infraestrutura celebrados pelo Rio 2016 - Apoio

 às equipes responsáveis pela gestão centralizada de contratos na estratégia de prevenção de disputas com

 base na utilização de Métodos Alternativos de Solução de Controvérsias (MASC/ADR)  - Atuação direta

 na avaliação e negociação dos claims surgidos nos contratos de infraestrutura e também nos contratos de

 operações dos Jogos

Gerente - Gestão de Contratos e Prevenção de Disputas  na   Rio 2016 - Comitê Organizador dos Jogos
Olímpicos e Paralímpicos
janeiro de 2014  -  março de 2015  (1 ano 3 meses)

- Criação de uma nova área dedicada à gestão centralizada dos principais contratos para a entrega dos Jogos

 e à prevenção de disputas. - Elaboração de política corporativa específica definindo os procedimentos a

 serem utilizados na solução de controvérsias, definindo os Métodos Alternativos de Solução de Conflitos

 (MASC/ADR) a serem utilizados e em quais situações. - Idealizador do uso dos Dispute Boards como uma

 ferramenta de solução de disputas nos contratos dos Overlays, desenvolvendo com a Dispute Resolution

 Board Foundation (DRBF) workshops para o treinamento de profissionais locais para atuarem como

 membros e presidentes, tendo como legado imediato a elaboração da primeira lista de referência para

 membros de Dispute Boards no Brasil.

Gerente Jurídico  na   Rio 2016 - Comitê Organizador dos Jogos Olímpicos e Paralímpicos
dezembro de 2011  -  janeiro de 2014  (2 anos 2 meses)

- Gerente Jurídico responsável pela área de Instalações/Infraestrutura, acumulando as Gerências de

 Acomodações e Cerimônias. - Estruturação das três gerências, gerindo a equipe e atuando diretamente em

 todos os casos; Instalações/Infraestrutura: construção da Nova Sede do Rio 2016, negociação dos contratos

 para a construção da Vila dos Atletas, contratos de Utilização das Instalações para os Jogos (Venue Use

 Agreements), projeto Campo de Golfe Olímpico, contratação de consultores nacionais e internacionais,

 contratações diversas relacionadas à infraestrutura para os Jogos, em especial as das estruturas temporárias

 (Overlays); - Acomodações: negociações com toda a rede hoteleira da cidade do Rio de Janeiro, incluindo

 hotéis residência e empresas construtoras de novos empreendimentos para a reserva de cerca de 45.000

 quartos para os Jogos e para acomodações da Imprensa (Vilas de Mídia); projeto de utilização de navios

 para hospedagem durante os Jogos; negociações com o governo municipal para viabilizar a aplicação da

 legislação de incentivo ao setor. - Cerimônias: suporte jurídico à Hospitality House do Brasil nos Jogos
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 Olímpicos de Londres e à Cerimônia de Encerramento Jogos (Flag Handover), projeto Tour da Bandeira

 Olímpica, adaptação dos contratos do COI para utilização nos Jogos Rio 2016, contratos de produção com a

 empresa Cerimônias Cariocas 2016 (contratada exclusiva do Rio 2016); - Ponto focal para questões jurídicas

 relacionadas à Court of Arbitration for Sport (CAS). - Negociações frequentes com o Poder Público e demais

 envolvidos no Projeto Olímpico. - Planejamento e estruturação da Área de Gestão de Contratos e Prevenção

 de Disputas.

Senior Counsel  na   IBM Brasil
junho de 2011  -  dezembro de 2011  (7 meses)

- Elaboração e negociação de contratos e instrumentos jurídicos corporativos - Suporte jurídico aos diversos

 times em questões comerciais e operacionais, tanto com clientes privados quanto públicos (licitações); -

 Responsável pelo suporte jurídico ao time de Relações Governamentais e aos projetos que envolvam cliente

 Governo (Smarter Cities, Copa do Mundo, Olimpíadas entre outros); - Consultoria interna e pareceres em

 Direito Administrativo, Corporativo, Comercial, Societário, Cível, Contencioso e Arbitral;

Advogado Sênior / Jurídico Societário Internacional  na   Banco Itaú
janeiro de 2011  -  abril de 2011  (4 meses)

- Departamento encarregado das questões jurídicas relacionadas ao projeto de expansão internacional das

 empresas do Conglomerado; - Revisão e elaboração de contratos e atos societários nacionais e internacionais;

 - Consultoria interna e pareceres em assuntos legais e estratégicos.

Advogado Sênior / Responsável pelo Núcleo de Arbitragem do Contencioso Cível.  na   Banco Itaú
janeiro de 2010  -  janeiro de 2011  (1 ano 1 mês)

- Planejamento e desenvolvimento do projeto de criação de um Núcleo especializado em Arbitragem para

 as empresas do Conglomerado. - Gestão de uma carteira de cerca de R$200 milhões em disputas jurídicas

 diversas, nacionais e internacionais, atuando conjuntamente com os escritórios colaboradores em todas as

 fases dos procedimentos. - Revisão e elaboração de contratos nacionais e internacionais. - Organização de

 workshops em arbitragem para outras equipes do jurídico. - Elaboração de estudos e consultoria interna em

 Direito Arbitral, Bancário e de Negócios.

Advogado Sênior/ Assessor do Diretor Jurídico de Causas Complexas e de Compliance Legal  na   Banco
Itaú
agosto de 2008  -  janeiro de 2010  (1 ano 6 meses)

- Atuação no contencioso cível de maior complexidade. - Auxílio às Superintendências de Compliance

 Legal em diversos projetos (elaboração da matriz regulatória, das políticas de barreira de informações,

 responsabilidade social e ambiental por crédito, política de investimentos pessoais entre outros). - Auxílio à

 Gerência de avaliação dos escritórios colaboradores. - Consultoria interna e pareceres em assuntos legais e

 estratégicos. - Participação em projetos especiais na Federação Brasileira de Bancos (FEBRABAN) como o

 desenvolvimento do Sistema de Fomento ao Crédito, grupo de Fraudes, Autorregulação entre outros.

Advogado  na   Banco Itaú
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abril de 2002  -  setembro de 2006  (4 anos 6 meses)

- Representação jurídica e relações governamentais das empresas do conglomerado em assuntos na cidade

 do Rio de Janeiro. - Consultoria e Assessoria jurídica em contratos e em direito empresarial. - Controle da

 regularidade legal e fiscal das agências no Rio de Janeiro. - Supervisão dos escritórios colaboradores locais.

Advogado (sócio)  na   Assecorp - Assessoria Corporativa Ltda.
julho de 1998  -  abril de 2002  (3 anos 10 meses)

- Assessoria jurídica ao Conglomerado Itaú no relacionamento com órgãos públicos (Procuradorias, INSS,

 Ministério da Fazenda, Poder Judiciário, SUSEP, CVM entre outros). - Contencioso cível local e consultoria

 processual e contratual.

Trainee  na   Coopers & Lybrand
1997  -  1998  (1 ano)

Atuação em due diligences, M&A e consultoria em impostos.

Formação acadêmica
Sciences Po
Mestrado em Direito, Global Business Law, 2007 - 2008

University of Paris I: Panthéon-Sorbonne
Mestrado Acadêmico, Direito Internacional Privado e do Comércio Internacional, 2006 - 2007

Universidade Federal do Rio de Janeiro
MBE, Analista Internacional, 2005 - 2006

Universidade Federal do Rio de Janeiro
Graduação, Direito, 1993 - 1998

Université Panthéon Sorbonne (Paris I)
Doutorado, 2008
CR:  (interrupted)

Cursos
 
Curso livre

 
ICC Institute Masterclass for Arbitrators São Paulo - 2014

 
Masterclass Atrasos, Interrupções e Litígios e a Lei na
Elaboração de Contratos de Obras

São Paulo - 2014

 
Transformative Mediation Training Rio de Janeiro - 2014
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Curso de Certificação para Mediadores de Conflitos
(IMI/ICFML)

Rio de Janeiro - 2014

 
Workshop de Treinamento para membro de Dispute
Boards (organizado pela DRBF)

São Paulo - 2014

 
Workshop de Treinamento para Presidente de Dispute
Boards (organizado pela DRBF)

São Paulo - 2014

 
Programa de Desenvolvimento de Lideranças da
Fundação Dom Cabral (FDC)

Rio de Janeiro - 2012

 
Gestão de Pleitos em Contratos de Infraestrutura São Paulo - 2014

 
Aspectos Teóricos e Práticos do Setor de Energia para
Árbitros | CAMARB e CCEE

São Paulo - 2015

Organizações
Ordem dos Advogados do Brasil (OAB) - Secção Rio de Janeiro
agosto de 1998 até até o momento

Comitê Brasileiro de Arbitragem - CBAr
outubro de 2009 até até o momento

Dispute Resolution Board Foundation (DRBF)
fevereiro de 2015 até até o momento

ICMFL - Instituto de Certificação e Formação de Mediadores Lusófonos
novembro de 2015 até até o momento

Publicações
Anulação de Sentença Arbitral. Ordem Pública Internacional. Boa-fé Processual. Tribunal Federal
Suíço. J. 19.02.2013
Revista Brasileira de Arbitragem n. 38   dezembro de 2013

Autores: Augusto Barros de Figueiredo e Silva Neto

Universo corporativo e arbitragem: sinais de uma nova prática?
II Jornada Científica Guido Fernando Silva Soares   janeiro de 2013

Autores: Augusto Barros de Figueiredo e Silva Neto

Arbitragem e Mediação: Em Propriedade Intelectual, Esportes e Entretenimento
Editora Appris   1 de março de 2014

Autores: Augusto Barros de Figueiredo e Silva Neto, Pedro Fida, Luiz Gustavo Meira Moser

O lugar da mediação de conflitos nos meios alternativos de resolução de conflitos: A experiência dos
Jogos Olímpicos Rio 2016
   5 de dezembro de 2014
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Autores: Augusto Barros de Figueiredo e Silva Neto

Idiomas
Portuguese (Fluente ou nativo)
French (Nível avançado)
English (Nível avançado)
Spanish (Nível intermediário)

Competências e especialidades
Corporate Law
Legal Advice
Litigation
Commercial Litigation
International Law
Arbitration
Legal Assistance
Civil Litigation
Alternative Dispute Resolution
Corporate Governance
Legal Compliance
Banking Law
Competition Law
Joint Ventures
Intellectual Property
Dispute Resolution
Direito corporativo
International Arbitration
Contract Law
Restructuring
Aconselhamento jurídico
Licensing
Dispute
Direito comercial
Banking
Arbitragem
Ações judiciais
Mediation
contract management
Direito internacional
Resolução de disputas
Litígios civis
Governança corporativa
Assistência jurídica
Resolução alternativa de litígios
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Conformidade legal
Gestão de contratos
Direito bancário
Licenciamento
Arbitragem internacional
Empreendimento conjunto
Mediação
Reestruturação
Direito da concorrência
Propriedade intelectual
Litígio
Direito contratual



Página7

Augusto Barros de Figueiredo e Silva Neto
Gerente Jurídico Infraestrutura / Head de Prevenção e Resolução de Disputas

augusto.barros@me.com

8 pessoas recomendaram Augusto

"I had the pleasure to work with Augusto and have him in our Supply Chain team as a responsible for

Contract Management and Dispute Prevention. His work during this period was simply outstanding, and his

knowledge in Dispute prevention aligned with his comercial approach brought our structure to the next level.

In my view and experience, he is one of the best professionals in this subject, therefore I strongly reccomend

him for any company that desires to have a comprehensive contract management approach and minimize

business risks."

— Fernando Cotrim, supervisionou Augusto na Rio 2016 - Comitê Organizador dos Jogos Olímpicos e
Paralímpicos

"I worked with Augusto Barros and I can confirm that he is a professional with a highest competence in

the area of his expertise. Augusto has a direct and clear way to handle any problem, issue or question that

comes to his line of action. I had a great opportunity to know well Augusto and his performance was always

fantastic. His professional career and background rocketed becoming Augusto an excelent executive."

— Marcelo D'Alessandro, trabalhou com Augusto na Rio 2016 - Comitê Organizador dos Jogos Olímpicos
e Paralímpicos

"Augusto has a wide-angle vision of business and is always keen to find creative solutions considering their

impacts to internal and external clients. TOP Qualities: Communication Skills Confidence Honest Mediation

Thinker"

— Flavio Vaz, trabalhou com Augusto na Rio 2016 - Comitê Organizador dos Jogos Olímpicos e
Paralímpicos

"Augusto is a experienced senior lawyer with strong academic and intellectual background in several areas of

the Law, qualities that are summed with a business-oriented attitude."

— Denise Gonçalves, trabalhou diretamente com Augusto na IBM Brasil

"Augusto é um advogado versátil, com muita experiência e credibilidade. Inspira os membros da equipe com

envolvimento, alto astral e rigor técnico. Um ótimo companheiro de trabalho, do tipo essencial às equipes que
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buscam performance diferenciada e bom clima organizacional. Cultura vasta, experiência internacional e bom

humor compõem e complementam o perfil desse profissional diferenciado."

— Miguel Cordeiro Nunes, trabalhou diretamente com Augusto na Banco Itaú

"Augusto is a demanding, commercial and results driven lawyer who also enjoys the detail of the law. He is

great to work with (and for), as he is always thinking outside the box and keen to develop strategies that make

commercial sense in complex situations."

— Luiz Aboim, foi consultor ou prestador de serviços de Augusto na Banco Itaú

"Augusto é um dos advogados mais brilhantes com que já trabalhei. Ao conhecimento jurídico da atividade

empresarial, ele acrescenta duas outras faces, raras de encontrar-se em advogados: a clareza dos efeitos

econômico-financeiros da escolha de determinados modelos jurídicos e a contextualização dos negócios no

ambiente macropolítico. Apesar de sua visão abrangente da atividade jurídico-empresarial, Augusto é capaz

de perceber, nos detalhes, pontos não desvendados dos negócios. Augusto tem um impressionante capacidade

de desconstruir estruturas jurídicas tradicionais e remontá-las de modo mais eficiente e seguro. Graças a

uma base técnico-científica primorosa, ele não perde de vista o tratamento rigorosamente científico que os

negócios devem ter. Ao mesmo tempo, ele possui habilidade política de convencimento, fazendo com que

interesses conflitantes acabem por chegar a bom termo. Augusto é pessoa agradabilíssima e cordata como

poucas."

— Marcelo Da Motta, Diretor Gerente, Banco Itaú S.A., supervisionou Augusto na Banco Itaú

"Augusto é um profissional admirável, com sólida formação intelectual de primeira linha e excelente

relacionamento interpessoal. Trabalhamos juntos por muitos anos no Itaú, inclusive durante o processo de

fusão com o Unibanco, oportunidade em que acompanhei a formação, liderada por ele, da Equipe responsável

pelos casos de arbitragem. A capacidade que o Augusto tem de tratar de temas complexos, com muita

profundidade, simplificando-os e traduzindo-os para as áreas de negócio é invejável. Além disso, Augusto

é dessas pessoas cativantes, ético, bem-humorado, enfim, alguém de quem tenho orgulho da amizade

conquistada e que recomendo sem nenhuma dúvida!"

— Luis Claudio CASANOVA, trabalhou diretamente com Augusto na Banco Itaú

Entre em contato diretamente com Augusto no LinkedIn

https://www.linkedin.com/profile/view?id=AAEAAAC4A0IBJAMXyQ7nXxmgDflM3PKxvKnEg78&authType=name&authToken=m_9q&goback=%2Epdf_AAEAAAC4A0IBJAMXyQ7nXxmgDflM3PKxvKnEg78_*1_pt*4BR_*2_*2_AugustoBarros+de+Figueiredo+e+Silva+Neto_true_*1

