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No dia 05/04/2018 às 10:00 hs, na sede do escritório Arruda Alvim e Thereza 
Alvim Advocacia e Consultoria Jurídica (Rua Atlântica, 516, Jardim América) 
reuniram-se para a reunião do núcleo temático os seguintes advogados: Maria 
Cristina Junqueira, João Guilherme Monteiro Petroni, Thiago Biazotti, Fernanda 
Botelho de Oliveira Dixo e Alberto Fulvio Luchi, sob a coordenação deste 
último. 
 
Foram debatidos os seguintes assuntos: 
 
- notícia de destaque da área do núcleo temático para ser publicada no 
informativo (Stampa Legale). Foi sugerida pela Maria Cristina a notícia de que 
a Espanha pretende se tornar o polo de arbitragem na Europa, disponível em 
https://elpais.com/economia/2017/12/18/actualidad/1513595815_501145.html; 
 
- sobre o tema para o artigo do informativo, foi sugerido um texto sobre a 
arbitragem no Brasil, as vantagens e sua eficiência frente a outras países. 
Ressalta-se que não apenas neste artigo mas também nos demais a 
elaboração e a divulgação sempre será dirigida a empresas que se interessem 
pelo assunto e queiram se aprofundar no tema mediante contato com o comitê 
jurídico ou com os profissionais diretamente envolvidos, com um texto enxuto e 
sem maiores detalhes, apenas com a ideia central. 
 
- foi disponibilizado inicialmente aos participantes da reunião de hoje o anuário 
da arbitragem lançado pelo CESA (Centro de Estudos das Sociedades de 
Advogados), além do conteúdo da palestra proferida pelo Dr. Leandro Rennó, 
vice-presidente da CAMARB. Posteriormente Maria Cristina disponibilizou aos 
demais colegas o material. 
 
- Câmara Italiana de Mediação e Arbitragem (CAMITAL) - para divulgar e 
alavancar a CAMITAL, serão levadas na próxima reunião do Comitê Jurídico da 
ITALCAM as seguintes sugestões: organização e realização de competições, 
apresentações e divulgações personalizadas da CAMITAL mediante reuniões, 
almoços ou jantares, em que, ao invés da CAMITAL convidar pessoas ou 
empresas para realizá-las, poderá a própria CAMITAL ir em empresas e/ou 
escritórios de advocacia com apresentações, exposições ou palestras. 
 
- guia de investimentos - conforme já anunciado pelo presidente Vicente 
Bagnoli, será elaborado um novo guia de investimentos. Assim como os artigos 
do informativo, o guia será voltado e destinado às empresas italianas ou outras 
estrangeiras que tenha interesse em fazer negócios do Brasil, com o intuito de 
dar uma noção do sistema jurídico-normativo brasileiro. Na próxima reunião do 
comitê jurídico, ficou acertado discutir-se o formato e o conteúdo de forma mais 
específica. 
 

https://elpais.com/economia/2017/12/18/actualidad/1513595815_501145.html


 

NÚCLEO TEMÁTICO DE MEIOS 
ALTERNATIVOS DE SOLUÇÕES DE 

CONFLITOS 
ATA DA REUNIÃO DO DIA 05/04/2018 

 

- eventos - inicialmente se pensou na realização de cafés da manhã com 
pequenas exposições (duas a três horas de duração, no máximo), seja na 
ITALCAM ou CAMITAL, seja em locais externos. Isso deverá ser conciliado 
com os demais núcleos temáticos, para realizar um evento maior, se o caso. 
 
Nada mais a ser tratado, a reunião foi encerrada. 


