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Boletim da Câmara de Arbitragem da FEDERASUL, setembro de 2015 – n° 02 

 
ACONTECEU 

• A primeira edição do Dia Gaúcho da 
Arbitragem foi um enorme sucesso. Ao longo do 
dia, mais de cento e quarenta pessoas 
participaram dos debates promovidos pelos 
maiores especialistas do Brasil. A palestra magna 
foi realizada pelo Prof. Dr. Luiz Olavo Baptista. 
As fotos do evento estão disponíveis em: 
https://www.flickr.com/photos/135056320@N06/ 

 

Foto: Gabriela Di Bella 

 
• O Presidente e o Diretor Executivo da 

Câmara, no dia 18 de agosto, participaram do 
Programa Conversas Cruzadas da TVCOM, com o 
tema “Debate sobre o Dia Gaúcho da Arbitragem: 
um caminho para o acesso à Justiça”, juntamente 
com o Min. Ruy Rosado de Aguiar Júnior e o Dr. 
Fabiano Menke, Presidente de Mesa do Dia 
Gaúcho da Arbitragem. 

 

 
DIA GAÚCHO DA ARBITRAGEM 

• A Câmara de Arbitragem da Federasul 
agradece aos seus patrocinadores e apoiadores. 
Como forma reiterar o sucesso da parceria no 
evento, a CAF irá divulgar suas marcas nas 
próximas três edições do “Café da Manhã da 
Arbitragem”, que ocorrerão até o fim deste ano. 

  
 

 
 

 
 

 
 
 
 
 
• Também agradecemos as  

Universidades que nos auxiliaram na divulgação: 
Pontifícia Universidade Católica do Rio Grande do 
Sul, Universidade Federal do Rio Grande do Sul, 
Faculdade São Judas Tadeu, ULBRA, FADERGS, 
Faculdade Dom Bosco e Unirriter.  

• Igualmente demonstramos nossos 
agradecimentos à SATERGS, ao Fórum de 
Departamentos Jurídicos (FDJUR), ao Jurídico de 
Saias e à Agenda de Direito Privado, que 
prontamente divulgaram o evento. 

• A abertura do evento contou com a 
participação do Presidente da Federasul Ricardo 
Russowsky, do Presidente da CAF Dr. André Jobim 
de Azevedo, do Presidente da Casa de Mediação 
Dr. Ricardo Dornelles, do Desembargador Ney 
Wiedmann Neto,   representante   do   Tribunal de  
 

https://www.flickr.com/photos/135056320@N06/
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Justiça, e da Sra. Maria Elizabeth Rosa Pereira, 
representante do Governo do Estado. 
 

• Na abertura, o Presidente da Federasul 
Ricardo Russowsky classificou como amplas as 
vantagens da arbitragem e destacou a eficiência 
na busca de soluções mais rápidas e menos 
onerosas. O Presidente da CAF Dr. André Jobim de 
Azevedo enfatizou que o “Dia Gaúcho da 
Arbitragem” nasce para contribuir com o 
reconhecimento dos métodos extrajudiciais, 
acrescentando que os juízes realizam um trabalho 
invencível e nesse espaço a arbitragem se afirma 
para auxiliar o Estado a fazer justiça. “Hoje a 
Câmara da Federasul cumpre com o seu papel de 
promover a cultura da arbitragem e solucionar 
conflitos”, assevera o Presidente da CAF. Fonte: 
Assessoria de Imprensa.  

 

 
Foto: Gabriela Di Bella 

 

 
 
PALESTRAS DO DIA GAÚCHO DA ARBITRAGEM 

 
• O painel de abertura, “A advocacia na 

arbitragem e a arbitragem para advogados”, ficou 
a cargo do Palestrante Dr. Maurício Gomm e foi 
presidido pela Dra. Fabiana Marques, executiva da 
CAF. O Dr. Maurício Gomm recordou que as 
primeiras experiências de arbitragem vêm do 
ambiente internacional. Sugeriu maior união e 
sinergia entre as diversas Câmaras de Arbitragem 
para garantir maior penetração no mercado local 
e internacional para que o método possa avançar 
no Brasil. Pontua que “o papel do advogado na 
arbitragem   deve   ser   de   pensar   no   plano  da  
 

 
 
redação do contrato com atenção especial para a 
cláusula arbitral”. Fonte: Assessoria de Imprensa 
 

Foto: Gabriela Di Bella 

 
 
• O painel “Apuração de 

responsabilidade civil em demandas arbitrais” 
contou com o palestrante Dr. Gerson Branco e o  
Presidente de mesa Dr. Zulmar Neves. Dr. Gerson 
Branco destacou a importância da redação da 
cláusula arbitral, que deve estar presente de 
forma genérica para que seja possível também a 
resolução de problemas laterais. Asseverou que é 
preciso uma redação clara que absorva a 
mediação de problemas com terceiros sem a 
necessidade de ser acionado o poder judiciário. 
Fonte: Assessoria de Imprensa 

Foto: Gabriela Di Bella 

 
• Na sequência, o painel “As cláusulas 

legítimas de afastamento da confidencialidade em 
arbitragem internacional” contou com o 
palestrante Dr. Marcelo Ferro e o Presidente de 
Mesa Dr. André Jobim de Azevedo. Conforme 
referido  pelo palestrante,  “a  arbitragem  é   feita 
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pelas partes e para as partes”. Dr. Marcelo Ferro 
lembra que as partes optam pelo método 
extrajudicial para manter a confidencialidade do 
litígio, contudo, “mesmo escorado na 
confidencialidade essa questão pode ser 
modulada e em certas circunstancias afastada, 
principalmente quando envolver integrantes da 
administração pública”. Fonte: Assessoria de 
Imprensa 
 

 
Foto: Gabriela Di Bella 

 
• Já o painel “O Novo CPC e a 

Arbitragem” teve como palestrante o Dr. Araken 
de Assis e como Presidente de Mesa o Min. Ruy 
Rosado de Aguiar Júnior. Dr. Araken de Assis 
lembra que a arbitragem não é uma ilha, mas está 
inserida no direito brasileiro e principalmente nas 
relações comerciais, estimulando o diálogo das 
partes. Pontua que sua preocupação é que “a 
arbitragem ocupe um expressivo papel nos litígios 
empresariais e que para o futuro as relações 
estejam alicerçadas nesse método”. Fonte: 
Assessoria de Imprensa 

 
Foto: Gabriela Di Bella 

 

 
• O painel “Evolução da jurisprudência 

gaúcha sobre arbitragem” contou com o 
Palestrante Dr. Ricardo Ranzolin e os Presidentes 
de Mesa Dr. Fabiano Zouvi, Diretor Jurídico da 
CAF, e Dr. Luis Renato Ferreira da Silva. Dr. 
Ricardo Ranzolin assevera que “em dez anos, 
consolidou-se uma parceria com o judiciário”, 
existindo      uma   excelente    consolidação    das  
jurisprudências que envolvem a arbitragem, 
situação que atribui maior segurança jurídica ao 
método extrajudicial. Para o futuro, Ranzolin 
acredita que o grande desafio é aperfeiçoar a 
técnica e ter cuidado para que o procedimento 
seja mais eficiente. Fonte: Assessoria de Imprensa 

 

Foto: Gabriela Di Bella 

 
• O painel “Mito e realidade do 

procedimento arbitral atual” contou com a 
palestrante Dra. Maristela Basso e o Presidente de 
Mesa Dr. André Jobim de Azevedo. A advogada 
classifica a aprovação da nova lei da arbitragem, 
de junho deste ano, como um marco que permite 
uma análise do que ficou para trás e os desafios 
que estão chegando. Na sua avaliação, o passado 
não foi um bom período para a arbitragem, 
apesar de ter iniciado o instituto no Brasil. “Tudo 
começou de uma forma atabalhoada ao 
apresentar a arbitragem como um método 
alternativo e não complementar ao poder 
judiciário como deve ser”, disse. Entre os desafios 
para os próximos tempos está o de corrigir essa 
situação, garantir a celeridade na solução das 
controvérsias e uma reflexão profunda sobre a 
arbitragem como um mito. Fonte: Assessoria de 
Imprensa 
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Foto: Gabriela Di Bella 
 
 

• Na sequência, o painel “Regras da 
Arbitragem Brasileira” contou com os palestrantes 
Dr. Eduardo Silva da Silva, Dr. Luis Fernando 
Guerrero e Dr. Thiago Marinho Nunes e com o 
Presidente de Mesa Dr. Fabiano Menke. Os 
palestrantes destacam que existem três grandes 
momentos da arbitragem no Brasil, iniciando pela 
primeira lei que entrou em vigor em 1996, 
seguida das jurisprudências sobre o tema e dos 
estudos promovidos pelas Universidades. E para 
finalizar, a fase mais definitiva que é a dos 
Regulamentos das Câmaras de Arbitragem. O 
Diretor Executivo da CAF, Dr. Eduardo Silva da 
Silva, pontua que “o que difere cada ambiente 
arbitral são as regras estabelecidas em cada uma 
delas. Todas contribuem para o êxito, os prazos e 
as oportunidades do método extrajudicial”. Fonte: 
Assessoria de Imprensa 
 

 
Foto: Gabriela Di Bella 

 
 
 
 

 
• O encerramento dos painéis ocorreu 

com a Palestra Magna do Dr. Luiz Olavo Baptista: 
“Constituição e arbitragem: dever de revelação e 
devido processo legal”, ficando a presidência da 
mesa a cargo do Dr. André Jobim de Azevedo. O 
palestrante pontua que “como todo país 
moderno, o sistema jurídico repousa na base de 
certos princípios constitucionais que são os 
direitos e garantias individuais”, justificando que o 
direito à intimidade do árbitro e o dever de 
revelação devem ser preservados. “Para o futuro 
acredito que a arbitragem vai continuar sendo um 
meio especial para resolver certas controvérsias”, 
projetou. Fonte: Assessoria de Imprensa 

 

 
Foto: Gabriela Di Bella 

 
 
LIVRO “DIA GAÚCHO DA ARBITRAGEM” 

• Durante o evento foi lançado o livro 
“Dia Gaúcho da Arbitragem”, coletânea de artigos 
de autoria dos palestrantes e presidentes mesa do 
evento, publicado pela editora Lex Magister 
Produtos Jurídicos. 
 

 
Foto: Gabriela Di Bella 
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ALMOÇO 
• O almoço na sala Fábio Araújo dos 

Santos, na Federasul, propiciou oportunidade 
ímpar de networking aos participantes do evento. 

 
Foto: Gabriela Di Bella 

 
 
SECRETARIA 

• Mais é menos. Os advogados ao 
inserirem a cláusula compromissória da Federasul 
nos contratos que tratem de direitos patrimoniais 
disponíveis devem tentar, na medida do possível, 
manter a redação natural do dispositivo. 
 
 
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 José Miguel Júdice. 
 
Dr. José Miguel Júdice possui licenciatura em 
Direito pela Faculdade de Direito da Universidade 
de Coimbra, Professor Associado Convidado da 
Faculdade de Economia e Professor Convidado da 
Faculdade de Direito da Universidade Nova de 
Lisboa. Membro da Corte Internacional de 
Arbitragem da CCI desde 2009. Atuou como 
advogado em mais de 50 arbitragens ICSID, ad 
hoc, nacionais e internacionais, ICC and NAI, desde 
1979 e como árbitro em mais de 30 arbitragens 
nacionais e internacionais ad hoc, UNCITRAL e ICC, 
como co-árbitro, árbitro único (1) e Presidente 
(18). 
Único advogado português a patrocinar até hoje  
uma arbitragem ICSID (Banco Mundial) como 
advogado de um grupo francês contra um Estado  

 
africano de língua francesa. Integra diversas Listas 
de Árbitros, como a da ICSID, Câmara de Comércio 
Brasil-Canadá e a lista de Árbitros Presidentes do 
Conselho Económico Social de Portugal, para 
resolver litígios de contratação colectiva e serviços 
mínimos durante greves, desde 2006 a 2011. 

Membro da Ordem do Infante D. Henrique e da 
Légion d'Honneur.  
 
Fonte:http://www.josemigueljudice-
arbitration.com/pt/cv-profissional/ (adaptado) 
 
 
GRUPO EXECUTIVO DA CAF 

 • Está em andamento a seleção de novos 

membros para o Grupo Executivo da CAF, 
coordenado pelo Diretor Executivo Dr. Eduardo 
Silva da Silva. O Grupo Executivo de Arbitragem da 
Federasul, criado em abril de 2014, tem como 
principal objetivo fomentar a prática local da 
arbitragem, criando sinergia positiva, que permita 
a qualificação pessoal de cada membro e, ao 
mesmo tempo, favoreça as atividades da Câmara, 
através do estudo e de ações de fomento à pratica 
arbitral. A CAF agradece aos candidatos pelo 
interesse! 
 
 
DESTAQUES ENCONTROS 
 • Nos dias 13 a 15 de semtebro a CAF 
participará do XIV Congresso Internacional de 
Arbitragem do CBAr, em Foz do Iguaçu/PR, 
representada pelo seu Diretor Executivo Dr. 
Eduardo Silva da Silva e pela sua Secretária 
Executiva Dra. Fabiana Lemos Marques. 
 
 
COMPETIÇÕES DE ARBITRAGEM 
 

• Neste final de 

semana, a Equipe de 

Arbitragem da PUCRS 

participou da Seletiva 

Sudeste, competição 

preparatória da 

Competição Brasileira de 

Arbitragem. 

A integrante Victória 

Duarte, estagiária da CAF, 
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recebeu menção honrosa como 3ª melhor 

oradora da Seletiva, pela sua performance 

defendendo parte requerida e requerente pelo 

mérito! Sucesso! 
 
Fonte: PUCRS Arbitration Team 
https://www.facebook.com/arbitrationteam?fref
=ts 

 
 
ARBITRAGEM EM TELA 
O Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo 
publicou no DJSP em 31/07/2015 a Resolução n° 
709/2015, instituindo Varas Especializadas para 
julgar ações decorrentes da Lei de Arbitragem. 
Conforme a Corregedoria Nacional de Justiça, 
quinze tribunais indicam já ter especializado varas 
cíveis em juízos de arbitragem. São eles: TJAC, 
TJAM, TJBA, TJCE, TJES, TJGO, TJMA, TJMT, TJMS, 
TJPA, TJPB, TJPI, TJPR, TJRS e TJSE. 
 
 
AGENDE-SE  

• Dia 18 de setembro é 
o próximo “Café da Manhã da 
Arbitragem”. A escolha pela 
justiça privada é uma questão de 
liberdade e, ao mesmo tempo, 
uma decisão em prol do mercado da própria 
empresa. Por essa razão, na edição de setembro, 
discutiremos a questão liberdade e mercado. O 
caso do aplicativo de táxi Uber será o mote da 
discussão que ocorrerá com o conhecido escritor 
Percival Puggina e o empresário Fernando Ulrich. 

 
Inscrições:http://www.caf1809.eventize.com.br/index.
php?inscricao 

 

• As próximas edições do “Café da 
Manhã da Arbitragem” ocorrerão nos dias 23 de 
outubro e 27 de novembro. 

 
 

 

Utilize a CAF para resolver disputas com 
celeridade e especialização. 

 

 

 

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 
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