
 
 
Ata de Reunião da Comissão de Mediação e Arbitragem da Ordem dos Advogados 1 
do Brasil – Subseção de Blumenau, realizada em 18 de março de 2022, às 8h30, 2 
de forma online.  3 
 4 
Data, hora e local: 18/03/2022, às 8h30, de forma online. Quorum: Presentes o 5 
Coordenador da Comissão, Filipe Starke, e os seguintes membros: Matheus 6 
Dalcastagnel, Simone Cipriani e Welinton Dittrich Ender. Ordem do dia: 1) 7 
Apresentação dos membros; 2) Discussão sobre os objetivos da comissão, sendo 8 
considerados os principais: divulgação da cultura dos métodos alternativos de 9 
solução de conflitos, produção de informação para os advogados e comunidade e 10 
geração de relacionamento entre advogados, câmaras e clientes; 3) Definição da 11 
data dos encontros, tendo ficado como regra a terceira sexta-feira do mês, das 8h30 12 
às 9h45; 4) Conversa sobre os projetos a serem desenvolvidos para atingir os 13 
objetivos da comissão, sendo que as primeiras ideias foram: realização de uma feira 14 
com câmaras, empresas e advogados; edição de e-book com as falas trazidas 15 
durante o ano, realização de competição arbitral, produção de vídeos para as redes 16 
sociais, lives para o Instagram e jantar em conjunto com a Comissão de Eventos; 5)  17 
Ficaram pré-definidos os temas dos encontros de 2022: Principais aspectos da 18 
Mediação e Arbitragem. Competições arbitrais, como funcionam. Honorários (árbitro 19 
e advogado). Técnicas de negociação e mediação de conflitos. Procedimento arbitral. 20 
Análise de casos concretos. Escolha dos árbitros. Dispute board. Deliberação: não 21 
houve deliberações. Encerramento: Ficou definida a data da próxima reunião para o 22 
dia 08 de abril, às 8h30, tendo como tema “Principais aspectos da Mediação e 23 
Arbitragem”, a ser apresentado pelo Coordenador Filipe Starke. Nada mais havendo 24 
a tratar, foi encerrada a reunião, lavrando-se esta ata que após lida e aprovada, vai 25 
assinada. 26 
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Blumenau, 18 de março de 2022. 28 
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