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No dia 01/08/2018 às 10:00 hs, na sede do escritório Koury Lopes Advogados 
(Av. Brigadeiro Faria Lima, 1355, 18º andar, São Paulo/SP), reuniram-se para a 
reunião do núcleo temático os seguintes advogados: Thiago Biazotti (escritório 
Caselli Navarro Advogados), Rodrigo Petriz (escritório David & Athayde 
Advogados), Gabriel Silva (Gaia Silva Gaede Advogados), Maria Cristina 
Junqueira, Taisa Oliveira e Yasmine Maluf (escritório Koury Lopes Advogados), 
Fernanda Botelho de Oliveira Dixo (escritório Lacaz Martins, Pereira Neto, 
Gurevich & Schoueri Advogados), Afonso Giannoni Lucchesi e Leandro Bueno 
Fonte (escritório Lorenzetti Marques), Na Ri Cerdeira (escritório Novoa Prado, 
representando ), Silmara Avila e Alberto Fulvio Luchi (escritório Arruda Alvim e 
Thereza Alvim Advocacia e Consultoria Jurídica), sob a coordenação deste 
último. Houve a participação especial de Paulo Bardella Caparelli (escritório 
Viseu Advogados), coordenador do Núcleo de Direito Societário, que 
gentilmente compareceu a convite do coordenador. Os trabalhos foram 
iniciados com o agradecimento ao escritório Koury Lopes Advogados, na 
pessoa da advogada Maria Cristina Junqueira, banca de advocacia que 
gentilmente cedeu o espaço para a realização desta reunião. 
 
A seguir foram debatidos os seguintes assuntos: 
 
- artigos para Newsletter/Rassegna Legale: o próximo artigo a ser publicado na 
Rasegna Legale ficou a cargo do advogado João Guilherme Petroni, que já 
havia se comprometido a escrevê-lo na reunião anterior. A Rassegna Legale 
continua com periodicidade trimestral, até deliberação do Comitê Jurídico em 
sentido diverso. 
 
- artigos para a edição especial da Revista Affari e para a segunda edição do 
Guia de Investimentos: a edição especial da Revista Affari com artigos jurídicos 
ainda será debatida nas futuras reuniões do Comitê Jurídico da Italcam. Sobre 
o Guia de Investimentos também haverá o fornecimento de parâmetros, sendo 
que deverá ter um perfil empresarial e não acadêmico. Os núcleos temáticos 
terão até o final do ano para definirem os temas e entregarem os artigos 
prontos, o que também será definido nas reuniões futuras do Comitê Jurídico. 
Todos os artigos devem seguir um padrão de linguagem sóbria, com o objetivo 
de atingir pessoas que não são da área jurídica e possam assimilar seu 
conteúdo de forma imediata. Devem ser evitados artigos de lei. O Comitê 
Jurídico também irá definir um tradutor único de todos os artigos nas próximas 
reuniões. 
 
- CAMITAL: o coordenador do Núcleo de Direito Societário, Paulo Bardella 
Caparelli, foi convidado pelo coordenador deste Núcleo, Alberto Fulvio Luchi, 
para que os núcleos mantenham um diálogo constante, especialmente para 
promover a CAMITAL. Paulo Caparelli informou que começou a inserir a 
cláusula compromissória nos contratos que envolvem os clientes em seu 
escritório, além de ter sugerido parcerias com outras instituições que possam 



 

NÚCLEO TEMÁTICO DE MEIOS 
ALTERNATIVOS DE SOLUÇÕES DE 

CONFLITOS 
ATA DA REUNIÃO DO DIA 01/08/2018 

 

colaborar na divulgação e atividades da CAMITAL. Foi ressaltada a importância 
de serem realizados eventos como palestras e cursos de capacitação com o 
respectivo material didático. O advogado Afonso Giannoni Lucchesi se 
comprometeu a disponibilizar o material fornecido no curso de arbitragem 
realizado pela Italcam em 2016. Foi também informada a revisão do 
Regulamento da CAMITAL, que está sob responsabilidade do presidente, Dr. 
Paulo Lucon. Foi também ressaltada a importância da participação do 
secretário da CAMITAL nas reuniões deste Núcleo, além da questão da 
estrutura desta para realizar arbitragens e mediações. Ficou decidido que seria 
feito contato com o Presidente do Comitê Jurídico, Dr. Vicente Bagnoli, sobre a 
divulgação e apresentação da CAMITAL em escritórios. 
 
Nada mais a ser tratado, a reunião foi encerrada. 


