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ACONTECEU 

• A recuperação judicial de empresas e a 
relação com a arbitragem foi o tema 
desenvolvido pelo Prof. Dr. Cássio Cavalli. Para o 
professor da Fundação Getúlio Vargas, a 
arbitragem é um dos caminhos para a solução 
dos conflitos, mas se as empresas ingressam com 
o pedido de Recuperação pode ocorrer uma 
divergência sobre em qual instância buscar a 
solução. “Para esse ponto ainda não existem 

respostas consolidadas para todos os possíveis 
conflitos entre Arbitragem e Recuperação 
Judicial”, revelou o palestrante ao convidar os 

especialistas da Federasul a construírem 
caminhos para a questão. Fonte: Assessoria de 
Imprensa.   

 
Foto: Renato Albasini 

 
• O Presidente da CAF Dr. André Jobim 

de Azevedo detalhou as vantagens do uso do 
instrumento da arbitragem na solução de 
conflitos no dia 09 de julho, no café da manhã do 
CIEE-RS. O evento contou com a presença do 
desembargador Ney Wiedmann Neto, 
coordenador-geral do Centro de Estudos do 
Tribunal de Justiça do RS.  
A especialização do julgador, agilidade, 
informalidade, sigilo e economicidade foram 
citadas pelo advogado como as principais 
vantagens da  adoção desse instrumento. Além 
disso,  o   Presidente  da  CAF  salientou  que   a  

 
 

 
arbitragem pode tornar a vida em sociedade mais 
harmoniosa e é  também um espaço importante 
para desenvolvimento e atuação 
profissional. Fonte: Assessoria de Imprensa. 

 
 • O Presidente da CAF, também no dia 
09 de julho, apresentou o funcionamento da 
Câmara de Arbitragem da FEDERASUL aos 
associados da FECOMÉRCIO. O encontro reuniu 
os Presidentes da Federasul, Ricardo Russowsky e 
da Fecomércio, Luiz Carlos Bohn, e teve como 
objetivo a aproximação entre as duas entidades e  
seus associados. “Esse é mais um passo 
importante e de extrema relevância para a união 
de forças de entidades que possuem 
representatividade em todo o Estado”, destacou 

Russowsky. A aproximação das duas entidades foi 
selada em abril com a assinatura de um convênio 
de ação conjunta para utilização, por parte dos 
filiados da Fecomércio, da Câmara de Arbitragem 
da Federasul. Fonte: Assessoria de Imprensa. 
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SECRETARIA 

A Câmara de Arbitragem da Federasul 
deu início no mês de junho a mais um 
procedimento arbitral. Lembramos o teor da 
cláusula  compromissória  que  deve  ser  inserida  
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nos contratos para que a Câmara se torne 
competente para examinar a matéria de direito 
patrimonial disponível: "Todas as controvérsias 
originadas ou em conexão com o presente 
contrato, sua interpretação, de sua execução ou 
liquidação, serão resolvidas por Arbitragem, de 
forma definitiva, nos termos do que dispõe o 
regulamento de Arbitragem da Câmara de 
Arbitragem da FEDERASUL - CAF por um ou mais 
árbitros nomeados em conformidade com o 
mesmo Regulamento." 
 
 
PREPARE-SE  
Dia 20 de agosto é o dia gaúcho da Arbitragem. 
Todos os setores da sociedade gaúcha se farão 
presente no evento promovido pela Câmara de 
Arbitragem da Federasul. O evento contará com 
as presenças de Dr. Ricardo Ranzolin, Dr. Fabiano 
Zouvi, Dr. Maurício Gomm, Dr. Zulmar Neves, Dr. 
Marcelo Ferro, Dr. André Jobim de Azevedo, Dr. 
Araken de Assis, Dr. Gerson Branco, Dr. Fabiano 
Menke, Dra. Fabiana Marques, Dra. Maristela 
Basso, Dr. Eduardo Silva da Silva, Dr. Luis 
Fernando Guerrero, Dr. Thiago Marinho Nunes, 
Dr. Luis Renato Ferreira da Silva e Dr. Luiz Olavo 
Baptista.  
 
Inscrições: 
http://www.diagauchoarbitragem.eventize.com.br/ 

 
 
NOSSOS ÁRBITROS 
Uma arbitragem vale pelo julgador. As partes 
podem, livremente, contribuir na formação do 
Tribunal Arbitral, respeitada a independência e 
imparcialidade do interessado. Entre os nomes da 
lista de árbitros da Câmara de arbitragem da 
Federasul está o de Luis Olavo Baptista.  
 
Doutor em Direito Internacional - Universitè de 
Paris II (1981); Foi professor Titular da Faculdade 
de Direito da Universidade de São Paulo 
(aposentou-se em 2008); Fundador do Atelier 
Jurídico; Foi membro e presidente do Órgão de 
Apelação da Organização Mundial do Comércio 
(OMC); Árbitro: Câmara de Comércio 
Internacional  (CCI-Paris),  Câmara   de   Comercio  

 
Brasil Canadá (CCBC), Câmara de Mediação e  
Arbitragem da Federação das Indústrias do 
Estado de São Paulo (CMA-FIESP), American 
Chamber of Commerce (AMCHAM), Eurocamaras, 
Câmara de Arbitragem Comercial Brasil 
(CAMARB), Association Française d Arbitrage 
(AFA), Câmara de Mediação e Arbitragem da 
Federação das Indústrias do Paraná (CAM-FIEP), 
Centro de Conciliação, Mediação de Conflitos e 
Arbitragem da CONCORDIA (Portugal). Árbitro. 
 
 
ARBITRAGEM EM TELA 
Foi publicada a reforma da Lei de Arbitragem (Lei 
n°. 13.129/15) Também sancionada a primeira lei 
brasileira de Mediação (Lei n°. 13.140/15). O 
Código de Processo Civil que entrará em vigor em 
março de 2016 (Lei n°. 13.105/15) também 
privilegia a mediação e a arbitragem.  

 

Utilize a CAF para resolver disputas com 
celeridade e especialidade. 

 

Diretoria Executiva da CAF 

Dr. André Jobim de Azevedo – Presidente 

Dr. Eduardo Silva da Silva – Diretor Executivo 

Dr. Fabiano Zouvi – Diretor Jurídico 

 

Para recusá-lo, favor solicitar pelo e-mail 
atendimento@federasul.com.br 

Colabore com informações, comentários sobre as 
notícias e sugestões sobre este serviço.  

E-mail: atendimento@federasul.com.br 


