
ORDEM DOS ADVOGADOS DO BRASIL 

SECCIONAL SÃO PAULO 

COMISSÃO ESPECIAL DE ARBITRAGEM 

 

ATA DA REUNIÃO ORDINÁRIA DA COMISSÃO ESPECIAL DE ARBITRAGEM DA ORDEM DOS 

ADVOGADOS DO BRASIL - SECCIONAL SÃO PAULO, REALIZADA NO DIA 03 DE NOVEMBRO DE 2020. 

Aos três (03) dias de novembro, do ano de dois mil e vinte (2020), às dezessete horas (17h), por 

meio remoto, pela ferramenta “zoom”, reuniram-se, em conjunto, a Comissão Especial de 

Arbitragem, representada pelo Presidente Dr. Ruy Janoni Dourado, pela Vice-Presidente, Dra. Ane 

Elisa Perez e pelo Secretário-Geral, Dr. Asdrubal Franco Nascimbeni, e os demais membros 

presentes (que chegaram a atingir um total de 28 participantes), de forma virtual pela referida 

ferramenta. Iniciados os trabalhos, com a palavra o Presidente da Comissão Especial de Arbitragem, 

Dr. Ruy Janoni Dourado, que fez a abertura da reunião, cumprimentou os presentes, fez a 

apresentação da pauta do dia, tendo sido debatidos os seguintes pontos, em destaque:  1 - 

Atualização sobre a obra coletiva: O Dr. Ruy, imediatamente, passou a palavra ao Dr. Gustavo 

Vaughn, um dos coordenadores da obra e seu idealizador, o qual informou que a pendência atual é 

o retorno do Sr. Vinicius (presidente da Editora Quartier Latin) sobre a previsão para publicação da 

obra (pois todos artigos e o prefácio já forem enviados à editora). Com esse retorno, indicando a 

previsão da publicação, pretendemos informar à direção da OAB, com vistas a termos uma melhor 

ideia de que forma a instituição poderá colaborar, auxiliando-nos na viabilização de um coquetel de 

lançamento, ou similar. 2 - Propostas de temas para novos eventos: O Dr. Ruy, com a palavra, 

iniciou o tema dizendo ser necessário aguardarmos a sequência da pandemia, para pensarmos em 

algo para o primeiro semestre de 2021. Como sugestão de um possível primeiro evento, para março 

ou abril, falou sobre as arbitragens coletivas e a sua viabilidade (ou não) em nosso país – tema esse 

que poderia ser o objeto do debate no evento. O Dr. Felipe Moraes pediu a palavra e ressaltou a 

importância do tema e indicou alguns possíveis nomes que poderiam participar do debate. O Dr. 

Ronaldo Gallo também se manifestou sobre a importância do assunto, colocando-se à disposição 

para auxiliar na realização do evento. 3 - Assessoria de imprensa [OAB] / 4 - Elaboração de artigos: 

O Dr. Ruy informo-nos que a OAB, meses atrás, contratou pessoas com experiência em assessoria 

de imprensa, para que isso possa ser melhor trabalhado institucionalmente e que, em havendo 

assuntos que possam gerar uma boa pauta para a imprensa, ou mesmo artigos, a assessoria está 

disponível para todas as Comissões. Assim, o Dr. Ruy ressaltou a importância de todos os membros 

puderem vir a colaborar, indicando, inclusive já um possível tema para ser trabalhado, voltado ao 

desenvolvimento de um artigo objetivando demonstrar como a arbitragem pode ser 

“democratizada”, tornando-a mais viável e acessível, deixando de lado a ideia de que ela seria 

extremamente elitizada. 5 - Criar ou não uma rede social da Comissão? O Dr. Ruy passou a palavra 

ao Dr. Felipe Fróis, que ressaltou que esse canal de comunicação pode ser interessante, 

especialmente para interagir com advogados mais novos, ou mesmo com estudantes de Direito. O 

Dr. Ruy ressaltou que a ferramenta é um mecanismo importante, porém é preciso ser bem 

trabalhado, além de ter que ser “alimentado” com frequência. E que é essencial ter algum membro 

da Comissão responsável por isso, não deixando apenas a cargo da assessoria. 6 - Assuntos gerais. 



A Dra. Ane Elisa, pedindo a palavra, indicou a possibilidade de novos webinares, envolvendo 

inclusive outras Comissões da OAB, como a de infraestrutura, a partir de março/2021.  O Dr. Sergio 

Nascimento ressaltou que, tão logo a OAB possibilite a gravação em seus estúdios, os membros 

possam voltar às gravações. O Dr. Felipe Fróis disse que conversou com a secretaria e que lhe foi 

informado que é possível agendar essas gravações, aos poucos e com todo o respeito aos protocolos 

de segurança à saúde. Ressaltou, ainda, a importância de que os membros que ingressaram mais 

recentemente na comissão pudessem vir a colaborar também. A respeito de outros assuntos que 

possam ser de interesse da Comissão, ninguém se manifestou. Nada mais a ser tratado, encerrou-

se a reunião às 17:40h. 

 

São Paulo, 03 de novembro de 2020. 

 
Ruy Janoni Dourado – Presidente                Ane Elisa Perez - Vice-Presidente  

 
Asdrubal Franco Nascimbeni – Secretário-Geral 
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