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A arbitragem é um grande sucesso no Brasil, com 
taxas anuais de crescimento superiores a 20% por 
ano, nos últimos 5 anos. O Brasil já é o terceiro maior 
usuário de arbitragem na CCI, entidade arbitral 
mais renomada mundialmente. A arbitragem é 
atualmente o método preferível para resolver 
disputas relacionadas a projetos de infra-estrutura 
e joint ventures com investidores estrangeiros. As 
companhias abertas devem inserir cláusulas 
arbitrais em seus estatutos para ingressar no Novo 
Mercado, segmento da Bolsa de Valores de São 
Paulo com melhores regras de governança 
corporativa. Além disso, depois da reforma da Lei 
de Arbitragem, há incentivo para utilização de 
arbitragem em contratos com entes públicos.

Apesar de menos litigioso e mais eficiente que o 
litígio, a arbitragem possui suas próprias 
complexidades, tais como a escolha da melhor 
sede e das regras mais adequadas, bem como a 
seleção de árbitros qualificados  Estratégia é a 
chave do sucesso na arbitragem.

Arbitragem não é um processo simples. Sua empresa precisa de um escritório 
com experiência tanto em procedimentos arbitrais, quanto na indústria do 
litígio e na lei aplicável.

Trench Rossi Watanabe atua em cooperação com o escritório de internacional Baker McKenzie, 
presente em mais de 40 países.

ESTRATÉGICO E CONSISTENTE

COMO PODEMOS AJUDAR
Elaboração de cláusulas de mediação, 
arbitragem e/ou dispute board.

Representação em processos judiciais 
pré-arbitragem e assistência em ações 
judiciais relativas à execução ou a
anulação das sentenças arbitrais.

Assistências em mediação e conciliação.

Representação em processos judiciais relativos 
ao reconhecimento e execução de sentenças 
arbitrais estrangeiras.

Representação de partes em arbitragens.

Trench Rossi Watanabe pode ajudar sua empresa a 
antecipar potenciais áreas de conflito e a preparar 
uma estratégia sólida. Assessoramos nossos clientes 
em cada passo - desde assegurar a melhor 
redação para a convenção arbitral, passando pela 
correta condução da arbitragem e resultando em 
eventual execução da sentença arbitral.

Nossos advogados têm participado ativamente em 
câmaras arbitrais e associações, bem como 
atuado como árbitros. Representamos clientes no 
Brasil ou em qualquer lugar do mundo. Atuamos em 
cooperação com o escritório de advocacia 
internacional Baker McKenzie, presente em mais de 
40 países. Podemos proporcionar à sua empresa 
soluções e insights de forma mais eficaz e eficiente 
do que qualquer outro escritório.



Trench Rossi Watanabe foi reconhecido como um dos principais 
escritórios de advocacia na área resolução do litígio no Brasil nas 
últimas edições. Clientes disseram: "Os profissionais sempre estiveram 
disponíveis e entregaram um trabalho de altíssima qualidade" A 
equipe é conhecida por sua força notável em contencioso, arbitra-
gens e processos administrativos contra as autoridades governa-
mentais, particularmente o CADE. O sócio Joaquim de Paiva Muniz 
lidera o departamento de arbitragem e os clientes o elogiam: "Sua 
forte técnica e suas habilidades estratégicas foram essenciais para o 
nosso caso". O cliente ainda acrescenta: "Ele é um advogado muito 
competente". Joaquim também é coordenador do Comitê de 
Arbitragem do Rio de Janeiro.Marcio de Souza Polto é o sócio 
coordenador de Contencioso Cível e segundo fontes, ele se destaca 
por seu "serviço impecável voltado para os clientes, disponibilidade e 
vasto conhecimento de procedimentos técnico cíveis". Andrea Brick 
é especialista em proteção de marcas registradas e disputas de 
propriedades intelectual. Ele é particularmente reconhecida por suas 
habilidades em estratégias pré-litígio e assuntos contratuais. 
Giuliana Schunck aconselha frequentemente em litígios complexos 
nas indústrias automotivas e financeiras. Ela também é experiente 
em falências e reestruturação de mandatos.

A edição 2018 conduziu uma pesquisa com mais de 700
representantes das maiores empresas do Brasil. Trench
Rossi Watanabe é citada em todas as 19 áreas pesquisadas
pela publicação como um dos escritórios de advocacia
mais admirados do país.

A edição de 2019 recomenda Trench Rossi Watanabe,
destacando a qualidade e experiência dos nossos
advogados em 15 áreas, incluindo Contencioso.

PRÊMIOS E RECONHECIMENTOS
CHAMBERS LATIN AMERICA ANÁLISE ADVOCACIA 500

LATIN LAWYER 250

VOCÊ SABIA?
O sócio Joaquim de Paiva Muniz, de 
Trench, Rossi e Watanabe, é co-autor de 
"Arbitration Law of Brazil: Practice and 
Procedure", um livro de referência em 
inglês sobre arbitragem no Brasil, além de
ser autor de quatro outros livros de 
arbitragem em português.

Nosso Escritório trabalhou em duas das 
maiores arbitragens da história do Brasil.

O sócio-fundador Kazuo Watanabe é 
pioneiro de ADRs no Brasil, incluindo 
mediação.

O sócio Joaquim Muniz é um dos poucos 
advogados brasileiros qualificados para 
ser membro de dispute board no Dispute
Resolution Board Foundation.

Nosso sócio Joaquim de Paiva Muniz 
participou da elaboração dos artigos 
relativos a arbitragem do novo Código de 
Processo Civil.
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