
Arbitragem: CAM/CCBC participa do ICCA 2012, em Cingapura
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Saúde!
Acordos de cooperação 

técnico-científica aumentam 
o interesse de empresas 

canadenses no crescente 
mercado hospitalar do Brasil

MANITOBA
Entrevista exclusiva com o 
primeiro-ministro da província

TURISMO
Cenários de filmes e séries televisivas 
atraem um número crescente de brasileiros



MARCELO COUTO

Arbitration  
in the middle of the debates

Congresso ICCA reuniu especialistas de diversas partes do mundo. O CAM/
CCBC marcou forte presença e aproveitou para dar ainda mais visibilidade ao 

seu trabalho e à qualidade da arbitragem brasileira

The ICCA Congress gathered specialists from all over the world. The “CAM/CCBC”  
[Arbitration and Mediation Center of the Brazil-Canada Chamber of Commerce]  
had a strong attendance and used the occasion to make its work and the quality  

of Brazilian arbitration more visible

Arbitragem 
no centro 
dos debates

ARBITRAGEM  ARBITRATION
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 Between June 10 and 13, Singapore became 

the world center for arbitration, upon host-

ing the largest and most important congress on 

the subject, organized by the International Coun-

cil for Commercial Arbitration – ICCA. The event 

gathered more than 1,000 participants, including 

partners of the most renowned law firms, arbitra-

tion professors and scholars, in addition to repre-

sentatives of the world’s most important arbitra-

tion centers.

More than 60 experienced speakers made pre-

sentations at the ICCA 2012, who performed in 

plenary sessions, roundtables, and in debates on 

relevant issues for the development of arbitration 

as a whole. Apart from technical presentations, the 

program also included social activities and planned 

visits to promote participants’ integration.

TIGHTENING RELATIONS

During the event, the CAM/CCBC played an im-

portant role. First, because it invested in a stand, 

supported by Brazilians attending the event and 

by major personalities in the world of arbitration. 

Second, because it is the first Brazilian arbitration 

center to take part in an event of such magnitude, 

showing that the country is prepared to perform in 

international arbitration. The promotional material, 

displayed at the event, was of much interest to the 

public and helped in highlighting the entity.

During the year, the efforts made by CAM/CCBC’s 

management in promoting the entity – particularly 

CAM/CCBC ganhou destaque no  
Congresso ICCA 2012, em Cingapura.  
O prestigiado congresso atraiu profissionais 
de arbitragem de todo o mundo 

CAM/CCBC was in the spotlight at the ICCA 

2012 in Singapore. This prestigious congress 

attracted arbitration professionals from 

around the world

A meeting of specialists

 C
ingapura se transformou no centro mun-

dial da arbitragem entre 10 e 13 de junho, 

quando sediou o maior e mais importante 

congresso sobre o tema, organizado pelo Interna-

tional Council for Commercial Arbitration (ICCA). O 

evento reuniu mais de mil participantes, incluindo 

sócios dos mais destacados escritórios de advoca-

cia, professores e estudiosos da arbitragem, além 

dos representantes de importantes centros de arbi-

tragens mundo a fora.

O ICCA 2012 contou com mais de 60 experien-

tes palestrantes, que conduziram sessões plená-

rias, mesas-redondas e debates com relevantes 

discussões para o desenvolvimento da arbitra-

gem como um todo. Além das apresentações 

técnicas, a programação incluiu ainda atividades 

sociais e visitas planejadas para promover a inte-

gração dos participantes.

ESTREITANDO LAÇOS

Durante o evento, o CAM/CCBC teve uma atua-

ção de grande destaque. Primeiro, por investir em 

um estande, prestigiado pelos brasileiros presentes 

e pelas principais personalidades do mundo arbitral. 

E depois por se tornar o primeiro centro de arbi-

tragem brasileiro a participar de um evento dessa 

magnitude, demonstrando a maturidade do País 

em relação à arbitragem internacional. O material 

de divulgação, levado ao evento, foi bastante procu-

rado, ajudando a ampliar o destaque da entidade.

No evento deste ano, a atuação da direção do 

Especialistas reunidos
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CAM/CCBC, notadamente do presidente Frederi-

co Straube, do vice-presidente Antonio Luiz Sam-

paio Carvalho e do secretário-geral Carlos Suplicy 

Forbes, empenhados em promover a entidade, foi 

destacada pelos arbitralistas, elogiada pela direção 

do ICCA e pela entidade local promotora do evento, 

a SIAC. 

Foram também oportunos os contatos com 

outros centros de arbitragem para possíveis con-

vênios, a exemplo dos já mantidos com o Centro 

de Arbitraje Y Mediación – Camara de Comercio 

de Santiago; a Camera Arbitrale di Milano, da 

Camera di Commercio di Milano; a Câmara de 

Arbitragem da Associação Comercial de Lisboa; a 

Chambre de Commerce et d’Industrie de Bruxe-

les; e a German Institution of Arbitration. Durante 

o ICCA foram promovidas reuniões com represen-

tantes da China International Economic and Tra-

de Arbitration Commission (Cietac), do Arbitration 

Institute of The Stockolm Chamber of Commerce, 

da Corte de Arbitraje de Madrid e do Center of 

Arbitration of Qatar Chamber of Commerce.

Além da comitiva liderada pelo CAM/CCBC, 

outros respeitados arbitralistas brasileiros partici-

param do congresso e se integraram ao trabalho 

local da entidade. Destaque ainda para a partici-

pação dos ex-ministros do Supremo Tribunal Fede-

ral, Francisco Rezek e Ellen Gracie. A ex-ministra 

do STF, que integra o quadro de árbitros do CAM/

CCBC, referiu-se à entidade inclusive ao comandar 

um dos painéis da programação. 

O CAM/CCBC já foi convidado pela comissão 

organizadora a participar do próximo congresso, 

programado para abril de 2014 em Miami (EUA).

by its president Frederico Straube, its vice-president 

Antonio Luiz Sampaio Carvalho and the secretary-

general Carlos Suplicy Forbes, were emphasized 

by arbitration professionals and praised by ICCA’s 

management and the event’s local promoter - SIAC. 

In addition to cooperation agreements already 

celebrated with Centro de Arbitraje y Mediación 

– Camara de Comercio de Santiago; Camera Arbi-

trale di Milano - Camera di Commercio di Milano; 

Câmara de Arbitragem da Associação Comercial 

de Lisboa; Chambre de Commerce et d’Industrie 

de Bruxeles, and the German Institution of Arbitra-

tion, contacts made with other arbitration centers 

aimed at possibly establishing new cooperation 

agreements, were also a positive outcome. During 

the ICCA event, meetings took place with represen-

tatives of CIETAC - China International Economic 

and Trade Arbitration Commission, the Arbitration 

Institute of the Stockholm Chamber of Commerce, 

Corte de Arbitraje de Madrid, and the Center of Ar-

bitration of the Qatar Chamber of Commerce.

Apart from the delegation led by the CAM/CCBC, 

other reputable Brazilian arbitration professionals 

participated in the congress, blending in with the 

work efforts of the local entity. One should also em-

phasize the participation of the former members of 

the Brazilian Supreme Court - Francisco Rezek and 

Ellen Gracie. The latter, who is a member of CAM/

CCBC’s body of arbitrators, referenced the entity 

while chairing one of the event’s discussion panels. 

CAM/CCBC received an invitation from the or-

ganizing commission to participate in the next 

congress, scheduled to take place in April of 2014 

in Miami (USA).

COMITIVA DO CAM/CCBC AO ICCA 2012 / CAM/CCBC DELEGATION TO THE ICCA 2012

Adriana Braghetta

Adriana Noemi Pucci

Antonio Luiz Sampaio Carvalho

Carlos Forbes

Eleonora Coelho

Eliane Carvalho

Frederico José Straube

Janaina Calonga 
(Consultora de Relações Internacionais)
(International Relations Consultant)
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“O ICCA deste ano superou as nossas expectativas 

pelo grande número de participantes, pelas muitas 

oportunidades de contatos e pela visibilidade por 

nós conquistada, o que fortalece o CAM/CCBC e a 

arbitragem brasileira, que passa a se tornar referên-

cia em todo o  mundo.”

“This year’s ICCA congress exceeded all our expec-

tations, due to the high number of participants, the 

many opportunities for contacting people, and the 

visibility we achieved, which strengthens the CAM/

CCBC and Brazilian arbitration that is thus beco-

ming a world reference.”

FREDERICO JOSÉ STRAUBE 
Presidente do CAM/CCBC 

President of CAM/CCBC

“Nosso estande foi o mais bem localizado e apre-

sentado – e também o mais visitado. Recebemos 

interessados não apenas nos intervalos das ses-

sões mas o tempo todo, especialmente de China, 

Índia, Coreia, Japão, Austrália e países árabes, 

além de europeus e norte-americanos.”

“Our exhibition stand was the best located, the 

most attractive, and also the most visited. We not 

only welcomed interested parties in the intervals 

of the sessions, but throughout the event’s dura-

tion, particularly people from China, India, Korea, 

Japan, Australia and Arab countries, along with Eu-

ropeans and North-Americans.”

ANTONIO LUIZ SAMPAIO CARVALHO 
Vice-presidente do CAM/CCBC 

Vice-president of CAM/CCBC

“Em todos os momentos, ouvi palavras de satisfa-

ção pela nossa presença, comentários de admira-

ção pela modernidade do Regulamento do CAM/

CCBC e votos de sucesso pela certeza de que o 

Brasil está definitivamente inserido no mundo da 

arbitragem internacional.”

“All the time I heard words of satisfaction over our 

participation, comments of admiration for the time-

liness of CAM/CCBC’s set of rules, and wishes for 

success, given the certainty that Brazil is definitively 

inserted in the world of international arbitration.”

CARLOS SUPLICY DE FIGUEIREDO FORBES 
Sócio de Mundie e Advogados e Secretário 

Geral do CAM/CCBC/ Partner of Mundie e 
Advogados and Secretary-general of CAM/CCBC

“O CAM/CCBC despertou grande interesse. Com 

estande muito bem frequentado, foi a primeira vez 

em que o Brasil se fez presente dessa maneira, 

demonstrando o peso que o País tem hoje. O CAM 

conseguiu se posicionar como entidade que pro-

cura estender seus serviços ao mundo.”

“The CAM/CCBC awoke much interest. With a 

well visited stand, this was the first time Brazil 

was present in such manner, showing the wei-

ght the country has today. The CAM was able to 

position itself as an entity seeking to expand its 

services to the world.”

ADRIANA NOEMI PUCCI 
Advogada e membro  

do corpo de árbitros do CAM/CCBC 
Attorney and member of CAM/CCBC’s body of 

arbitrators

“Discussões técnicas e diferenças culturais foram 

a tônica das apresentações. Vale ressaltar que o 

Brasil estava muito bem representado pelo CAM/

CCBC, demonstrando cabalmente que estamos na 

vanguarda da arbitragem no continente.”

“Technical discussions and cultural differences 

were the tonus of the presentations. One should 

emphasize that Brazil was well represented by 

CCBC’s Arbitration and Mediation Committee, 

clearly showing that we are in a lead role in arbi-

tration on the continent.”

MARCELO GANDELMAN
Sócio do BM&A – Barbosa,  

Mussnich & Aragão Advogados
Partner of BM&A – Barbosa Mussnich & Aragão 

Advogados
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Além da comitiva liderada pelo CAM/CCBC, outros respeitados 
arbitralistas brasileiros participaram do congresso e se integraram ao 
trabalho local da entidade. Estande recebeu um grande número de 
visitantes e atuação da diretoria no evento foi bastante elogiada

Apart from the delegation led by the CAM/CCBC, other reputable 
Brazilian arbitration professionals took part in the congress, blending 
in with the work efforts of the local entity. The exhibition stand 
received many visitors and the executive committee’s performance at 
the event was highly praised
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CONGRESSO EM PORTUGAL / CONGRESS IN PORTUGAL

Depois da forte atuação no ICCA 2012, o 

CAM/CCBC marcou presença também em 

Lisboa, onde foi realizado nos dias 2 e 3 de 

julho o VI Congresso do Centro de Arbitragem 

Comercial, da Associação Comercial de 

Lisboa. O CAM/CCBC foi representado pelo 

seu presidente, Frederico Straube. Foi 

mais uma oportunidade para a troca de 

experiência e gerar visibilidade para as ações 

desenvolvidas pela entidade no Brasil.

Following the intensive performance at the 

ICCA 2012, the CAM/CCBC also had a visible 

presence in Lisbon, where, on the 2nd. and 

3rd. of July, the VI Congress of the Commercial 

Arbitration Center of the Trade Association 

of Lisbon took place. The CAM/CCBC was 

represented by its president, Frederico 

Straube. This was another opportunity to 

exchange experience and bring about  

visibility for the entity’s initiatives.

“Os Congressos do ICCA são bem organizados e 

enriquecedores em termos de conteúdo e rela-

cionamento. A tônica do evento foi a chamada à 

reflexão para o atual estágio da arbitragem inter-

nacional.  Apesar de estarmos vivendo uma ‘gol-

den age’, é tempo de pensarmos nos problemas 

e nas reformas a ser implementadas.”

“The ICCA congresses are well organized and en-

riching in terms of content and networking. The 

event’s tonus was the call for reflection about the 

current stage of international arbitration. Albeit we 

are living in a golden age, it is time we think about 

the problems and the needed reforms.”

MARCOS ROLIM FERNANDES FONTES 
Advogado e sócio de Cunha, Oricchio, Ricca, 

Lopes Advogados
Attorney and partner of Cunha, Oricchio, Ricca, 

Lopes Advogados 

“O destaque foi o discurso do Procurador-Geral 

de Cingapura, Hon Sundaresh Menon. Ele fez um 

excelente resumo de como a arbitragem se de-

senvolve de forma galopante e destacou como ela 

hoje em dia decide questões que extrapolam os 

limites das partes envolvidas, atingindo o destino 

de nações inteiras.” 

“The highpoint was the speech of Singapore’s At-

torney General, Hon Sundaresh Menon. He presented an 

excellent summary of how arbitration is developing at a 

high-speed pace and emphasized how nowadays it de-

cides in matters that go beyond the limits of the parties 

involved, affecting the destiny of entire nations.”

ELEONORA MARIA BAGUEIRA LEAL COELHO  
Sócia de Castro Barros, Sobral,  

Gomes Advogados e membro  
do corpo de árbitros do CAM/CCBC

Partner of Castro Barros, Sobral, Gomes Advogados and 
member of the CAM/CCBC’s body of arbitrators

“O tema do painel de que participei foi muito instigan-

te, pois discutiu se o sistema da arbitragem comercial 

internacional mudou em razão de algumas  decisões 

em arbitragens de investimento. Além disso, houve um 

excelente debate sobre a necessidade ou não de um 

código de conduta para a atividade dos advogados.”

The theme of the panel in which I participated was highly 

enticing, because it discussed whether the international 

commercial arbitration system has changed due to deci-

sions made on investment arbitration. Furthermore, an 

excellent debate took place on the need, or lack of need, 

for a code of conduct for the activities of attorneys.

ADRIANA BRAGHETA 
Presidente do CBAR e membro 

do corpo de árbitros do CAM/CCBC / President of CBAR 
and member of CAM/CCBC’s body of arbitrators
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 In tune with the attention mediation has recently been receiving, the CAM/CCBC decided to fur-

ther expand its service structure for the media-

tion of business conflicts. The entity, which since 

1998 has had a guideline for mediation, 

recently presented a new rule set, along 

with a highly qualified body of media-

tors. Furthermore, it created a Mediation 

Committee, coordinated by attorney Ad-

olfo Braga Neto, comprising profession-

als committed to developing the subject 

matter in Brazil.

Mediation, as a means for conflict reso-

lution in the corporate world, is still a fairly 

unknown activity and, unlike arbitration, 

as yet lacks its own legal framework.

The CAM/CCBC, by reinforcing its ser-

vices in this field, will likely contribute to 

increasingly publicize knowledge about 

the subject matter among attorneys and 

companies, as the obvious consequence 

of its pioneering role and the prestige and 

respect it has conquered in the field of 

arbitration. 

EXPANSION

Since July 1998, the CAM/CCBC has 

had a guideline on mediation, delineating 

the entity’s procedure for mediation. This 

document, still in effect, constitutes the 

basis for the new procedure currently be-

ing introduced.

The novelties introduced by CAM/

CCBC’s mediation rules were presented 

to a group of 80 invitees, at an event held at Bar 

des Arts, in São Paulo, on May 23. The new rules 

set became effective on April 10, 2012.

 E 
m conformidade com o destaque que a  me-

diação vem recebendo  nos últimos tempos, 

o CAM/CCBC tomou a iniciativa de equipar 

ainda mais  sua estrutura de serviços de mediação 

de conflitos empresariais. O CAM/CCBC, que já 

possuía um roteiro de mediação desde 1998, 

apresentou recentemente  um novo regimento,  

além de  um quadro de mediadores altamente 

especializados. Ademais, formou uma Comis-

são de Mediação, coordenada pelo advogado 

Adolfo Braga Neto e composta por profissionais 

comprometidos com o desenvolvimento do ins-

tituto no Brasil.

A mediação, como forma de resolução de 

conflitos no âmbito empresarial, ainda é uma 

atividade pouco difundida  e que não dispõe de 

um estatuto legal próprio, como ocorre no caso 

da arbitragem.

O CAM/CCBC, ao reforçar a prestação de ser-

viços nessa área, deverá contribuir para propiciar 

um conhecimento crescente no âmbito dos ad-

vogados e das empresas, como reflexo evidente 

de sua posição pioneira, de pretígio e respeito, já 

consolidada no campo da arbitragem.

EXPANSÃO

Desde julho de 1998, o CAM/CCBC dispõe 

de um roteiro que delinea o procedimento de 

mediação da entidade. O documento, ainda em 

vigor, lançou as bases para a sistemática agora 

adotada.

As novidades trazidas pelo Regimento de 

Mediação do CAM/CCBC foram apresentadas 

a um grupo de 80 convidados, em evento rea-

lizado no Bar des Arts, em São Paulo, no dia 23 de 

maio. O novo regimento entrou em vigor em 10 de 

abril de 2012.

Focus on Mediation
Mediação em foco
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As novidades foram apresentadas 
a um grupo de 80 convidados, em 

evento realizado no Bar des Arts, em 
São Paulo, no dia 23 de maio 

The novelties were presented to a 
group of 80 invitees, at an event held at 
Bar des Arts, in São Paulo, on May 23

“Não poderíamos deixar de nos estruturar para 

atender as demandas de mediação, que tendem 

a crescer muito no Brasil. Tenho certeza de que 

vamos atingir nesta área o mesmo padrão de ex-

celência alcançado em relação à arbitragem e que 

tornaram nosso centro referência na área.”

“We could not have neglected organizing oursel-

ves to meet the demands for mediation, which 

are likely to increase considerably in Brazil. I am 

sure we will achieve the same standard of excel-

lence obtained in arbitration and that our Center 

will become a reference in this field.”

FREDERICO JOSÉ STRAUBE 
Presidente do CAM/CCBC

President of CAM/CCBC

“A prestação dos serviços de mediação será um 

fator de credibilidade para essa modalidade de re-

solução de conflitos. Há uma tendência mundial 

de se tentar a mediação antes da arbitragem, por 

maior rapidez de procedimentos, menor custo e, 

ainda, bons resultados demonstrados.”

“Rendering mediation services will be a factor of 

credibility for this modality of conflict resolution. 

There is a worldwide trend to attempt mediation 

before arbitration, given the increased speed in 

procedures, lower cost and also the good results 

thus far achieved.”

ANTONIO LUIZ SAMPAIO CARVALHO 
Vice-presidente do CAM/CCBC

Vice-president of CAM/CCBC

“A mediação estabelece um novo paradigma na 

resolução de conflitos. Ela representa o patamar 

máximo da vontade das pessoas envolvidas, que 

podem assumir o papel de protagonistas do pro-

cesso. Além disso, é um instituto que oferece 

possibilidade de soluções criativas e céleres.”

“Mediation sets a new paradigm for conflict re-

solution. It represents the maximum level for the 

people involved, who can become protagonists 

in the process. Furthermore, it is an institute that 

allows creative and quick solutions.”

ADOLFO BRAGA NETO 
Coordenador da Comissão de Mediação 
Coordinator of the Mediation Committee
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Exchanging experience

Trocando experiências

AGENDA/ AGENDA

  Encontro com a Camara Arbitrale di Milano 

com os temas: Brasile - Opportunita’ e rischi 

per la risoluzione delle controversie – 26/9 - 

Milão, Itália / Meeting with Camara Arbitrale de 

Milano, on the theme: “Brasile - Opportunita’ 

e rischi per la risoluzione delle controversie” – 

September 26, Milan, Italy

  Encontro com a Camara Arbitrale di Milano 

com o tema : L’arbitrato in Brasile – 27/9,  

Roma, Itália / Meeting with Camara Arbitrale 

de Milano, on the theme: “L’arbitrato in Brasile 

– September 27, Rome, Italy.

  I Encontro Internacional de Arbitragem de 

Coimbra – 18 a 20/10, Portugal / I Encontro 

Internacional de Arbitragem de Coimbra – 

October 18 to 20, Portugal

Próximos eventos nos quais o CAM/CCBC estará presente:

Next events the CAM/CCBC will attend:

O
CAM/CCBC promoveu, em 18 de junho, 

uma mesa-redonda sobre mediação com 

as especialistas Verónica Bianchi, Patricia 

Benedit e Cinthia Borgnia, do Centro de Mediaci-

ónes Mediaras, da Argentina. 

Foi uma oportunidade de os 20 participantes 

terem um rico panorama de todo o processo le-

gislativo argentino relativo ao tema, iniciado há 

16 anos, e as repercussões práticas e melhorias 

na vida cotidiana do mediador, dos mediandos 

(pessoas físicas ou jurídicas) e dos advogados. 

“A mesa-redonda atendeu às expectativas por 

ter ensejado a troca de informações e experiên-

cias sobre a mediação no Brasil e na Argentina, 

país este que tem produzido profunda análise do 

conflito e dos mecanismos para resolvê-lo, inclu-

sive com vasta bibliografia publicada”, avalia a 

mediadora do CAM/CCBC Ana Luiza Isoldi, que 

é também sócia da Defamília – estratégias para 

famílias empresárias.

O n June 18th, the CAM/CCBC promoted a 

roundtable on mediation with the experts 

Verónica Bianchi, Patricia Benedit and Cinthia 

Borgnia, from Centro de Mediaciónes Mediaras 

of Argentina. 

It was an opportunity for the 20 participants to 

have an encompassing view of the whole Argen-

tinean legislative process as it relates to the sub-

ject matter, which started 16 years ago, and the 

practical consequences and improvements in the 

day-to-day lives of mediators, parties to mediation 

(natural and corporate persons) and attorneys. 

“The roundtable met all expectations since it al-

lowed exchanging information and experience on 

mediation in Brazil and Argentina. The latter has ac-

tually produced an in-depth analysis on conflict and 

mechanisms to resolve it, along with a comprehen-

sive published bibliography”, assesses CAM/CCBC’s 

mediator Ana Luiza Isoldi, who is also a partner of 

Defamília – “strategies for business families”.


