ADRIANA NOEMI PUCCI

Adriana Noemi Pucci Sociedade de Advogados
Rua Fiandeiras, nº 306, cj. 111 – Vila Olímpia,
SP 04545-001
São Paulo
Brasil
Tel: +55 11 3473-5888
Fax: +55 11 3473-5111
E-mail: adriana.pucci@pucci.adv.br

Biografia:
Adriana Noemi Pucci é sócia na Adriana Noemi Pucci – Sociedade de Advogados em São Paulo,
Brasil desde 2012. Há participado em arbitragens domésticas e internacionais envolvendo
diferentes temas, entre outros, construção de parques eólicos; construção de UHE; contratos
de compra e venda de energia; contratos de construção sob regime PMG; incorporação
imobiliária; contratos de franquia; controvérsias societárias; contratos futuros; serviços
portuários; concorrência desleal; contratos de prestação de serviços, contratos de compra e
venda internacional de mercadorias e serviços.
Ha atuado como advogada defendendo interesses de clientes em arbitragens e como expert
witness. É indicada para atuar como coárbitro, presidente de tribunal arbitral e também como
árbitro único sob os auspícios de regulamentos de arbitragens de diversos centros de
arbitragens e também ha atuado como árbitro em arbitragens ad hoc.
Adriana é Doutora em Direito Econômico Financeiro pela USP, Brasil (2003), Mestre em
Integração da América Latina pela USP, Brasil (1997), advogada pela Universidade Católica de
Santa Fe, Argentina (1988).
Foi redatora-chefe da Revista Brasileira de Arbitragem por dez (10) anos, revista especializada
na prática da arbitragem doméstica e internacional no Brasil e na América Latina.
Adriana ha publicado livros e artigos sobre arbitragem e é frequentemente convidada a
proferir palestras em seminários e congressos no Brasil e no exterior. Suas publicações incluem
os livros “Investment Protection in Brazil” (2014), publicado pela editora Wolters Kluwer;
“Aspectos atuais da arbitragem” (2001), publicado pela Editora Forense; “Arbitragem
Comercial Internacional” (1998), publicado pela Editora LTr; e “Arbitragem nos Paises do
Mercosul”(1997), publicado pela Editora LTr em São Paulo e pela Editora Ad Hoc em Buenos

Aires. Ademais ha contribuído em várias publicações tais como Revista Brasileira de
Arbitragem, Revista dos Tribunais e Revista do Advogado.
É Diretora Jurídica do CMA-IE (Centro de Mediação e Arbitragem do Instituto de Engenharia de
São Paulo); membro da Ordem dos Advogados do Brasil, Seção São Paulo (OAB/SP); membro
do CBAr (Comitê Brasileiro de Arbitragem) e do Comitê Brasileiro da CCI.
Sua prática professional se desenvolve em Português, Espanhol (língua nativa) e Inglês.

