
PROJETO  
QUADRO NA PAREDE 

2023 
Cidadania Italiana Judicial 

 
Condição disponível apenas para as 50 primeiras 

familias que confirmarem a efetiva adesão  

e assinarem contrato 

 

 



Apresentação e condições  

1. Isenção do pagamento da consulta juridica para analise da pasta de 

documentos da familia.  

 

2. Incluído na proposta honorários advocatícios, taxas, custas, emolumentos, 

impostos e despesas processuais do início ao fim do processo de 

reconhecimento de cidadania italiana iure sanguinis que tramitará perante o poder 

judiciário italiano.  

 

3. Crédito pré-aprovado no momento da adesão e parcelamento de todo o valor do 

contrato sem necessidade de fiador, financiamento bancário, boleto 

bancário, cheque pré-datado, limite em cartão de crédito, nota promissória 

ou qualquer outro tipo de garantia; 

 
4. Crédito pré-aprovado no momento da adesão e parcelamento de todo o valor do 

contrato sem consulta cadastral e sem pesquisa em órgãos de restrição ao crédito 

no Brasil, como: SPC e SERASA; 

 

5. Crédito pré-aprovado no momento da adesão e parcelamento de todo o valor do 

contrato (honorários, despesas e taxas), para todas as pessoas da familia (adultos e 

crianças), sem correção e sem taxa de juros, em 15 (quinze) parcelas mensais 

fixas de igual valor, do início ao fim do contrato. 

 

6. Adesão imediata ao projeto sem qualquer burocracia com o simples pagamento 

da parcela 01/15 diretamente no site 

https://quadronaparede.it/pagamenti/ com cartão de crédito, sem 

necessidade de pagamento de sinal. 

 



7. Para obter as informações sobre os serviços advocatícios que serão prestados na 

Italia no processo judicial de reconhecimento de cidadania italiana iure sanguinis, bem 

com a lista de documentos necessários para a análise prévia de viabilidade e o 

ajuizamento da ação em Roma, acessar obrigatoriamente o link: 

https://quadronaparede.it/onorario/ e fazer toda a leitura do conteúdo antes 

de pagar a primeira parcela e fazer a adesão. 

 

8. Não é necessário já ter a pasta de documentos da família completa ou já 

montada para poder aderir ao Projeto Cidadania Italiana Quadro na Parede 

2023. A família pode fazer a adesão imediata e pagar a parcela 01/15, e terá o prazo 

de 12 (doze) meses a contar da data da assinatura do contrato para localizar as 

certidões que comprovem seu direito e organizar por conta própria a pasta de 

documentos no Brasil e enviar a mesma para a análise do Adv. Luiz Scarpelli. 

 

9. No caso de procedência da ação que será ajuizada em Roma, a família pagará uma 

taxa final única de 750 euros, em até 05 (cinco) dias corridos após a publicação 

da sentença de mérito eventualmente favorável, valor este que será destinado ao 

custeio de diligências finais e administrativas na Itália que serão pagas pelo Adv. 

Luiz Scarpelli a terceiros, estes prestadores de serviços de diligência no país. 

 

10. As leis que regerão a contratação dos serviços advocatícios na Itália, em caso 

de adesão, são as leis italianas. O Foro do contrato será o de Roma. O idioma 

do contrato será o idioma italiano e a moeda será o Euro.  

 
11. O contratado será o Studio Legale Adv. Luiz Scarpelli, na pessoa de seu sócio 

fundador Luiz Gustavo Scarpelli dos Santos Reis, codice fiscale italiano 

SCRLGS73B21Z602D, com escritório sediado na Piazza Del Popolo 18, Roma, 

CAP 00187, Roma, inscrito nas finanças na Itália com a Partita Iva número: 

04918110265. 

 



12. A açao será ajuizada, seja ela materna ou paterna, perante o Tribunal Italiano de 

Competencia da Província onde nasceu o antenato italiano, como determina o novo 

código de processo civil italiano.  

 

Honorários e despesas 
 

1 pessoa 

15 parcelas mensais de 250 euros = 3.750 euros 

Valor médio mensal por pessoa: 250 euros por mês 

 

2 pessoas 

15 parcelas mensais de 300 euros = 4.500 euros   

Valor médio mensal por pessoa: 150 euros por mês 

 

3 pessoas 

15 parcelas mensais de 350 euros = 5.250 euros  

Valor médio mensal por pessoa: 166,66 euros por mês 

 

4 pessoas 

15 parcelas mensais de 400 euros = 6.000 euros 

Valor médio mensal por pessoa: 100,00 euros por mês 

 

5 pessoas 

15 parcelas mensais de 450 euros = 6.750 euros 

Valor médio mensal por pessoa: 90,00 euros por mês 

 

6 pessoas  

15 parcelas mensais de 500 euros = 7.500 euros 

Valor médio mensal por pessoa: 83,33 euros por mês 



 

7 pessoas  

15 parcelas mensais de 550 euros = 8.250 euros 

Valor médio mensal por pessoa: 78,57 euros por mês 

 

8 pessoas 

15 parcelas mensais de 600 euros = 9.000 euros 

Valor médio mensal por pessoa: 75,00 euros por mês 

 

9 pessoas  

15 parcelas mensais de 650 euros = 9.750 euros 

Valor médio mensal por pessoa: 72,22 euros por mês 

 

10 pessoas  

15 parcelas mensais de 700 euros = 10.500 euros 

Valor médio mensal por pessoa: 70,00 euros por mês 

 

Acima de 10 pessoas na açao 

A familia deve duplicar e montar uma segunda pasta de documentos e celebrar um 

novo contrato para cada novo grupo de 10 pessoas da familia, a fim de que seja 

possível ajuizar uma segunda, terceira ou quarta açoes.  

 

Para calculo dos honorários e despesas, utilizar a mesma metodologia indicada 

acima, para a nova pasta e o segundo, terceiro, quarto, ecc., braços da familia. Tudo 

isso visando não dificultar o julgamento por parte dos juízes na Italia. 

 

 

 

 

 



 

Prazos, etapas, organização e planejamento 

1º. As pessoas realmente interessadas deverão imediatamente pagar a parcela 

01/15 correspondente à adesão automática, diretamente no site 

https://quadronaparede.it/onorario/ com cartão de crédito (não se faz necessário 

contatar o Adv. Luiz Scarpelli porque a adesão é on line).  

 

2º. O valor do contrato é estabelecido e facilmente calculado de acordo com 

quantidade de pessoas (somados adultos e crianças) que estarão na ação que 

será ajuizada na Italia, respeitando os valores acima indicados (basta fazer o 

cálculo do valor da ação da família). Exemplo: para 8 pessoas são 15 parcelas 

mensais de 600 euros. Pagando uma parcela de 600 euros no site através de cartão 

de crédito, a família aderiu imediatamente ao projeto. E restara pagar 14 parcelas 

mensais de 600 euros, já incluídos honorários e taxas na Italia. 

 

3º. É simples, para aderir basta que a família faça o cálculo, vá até o site, 

preencha o formulário disponível com os dados de quem está fazendo o 

pagamento (https://quadronaparede.it/onorario/), e efetivar em seguida o 

pagamento de 1 (uma) parcela, que será a primeira de 15 (quinze) parcelas 

mensais. 

 

4º. Após efetivar a adesão e pagar a primeira parcela no site, com cartão de crédito, 

a família deve enviar um WhatsApp para +393285371777 comunicando o 

pagamento e informando o nome da familia e o e-mail digitado no formulário 

existente no site, para podermos localizar o pagamento.  

 

 



5º. Após efetivar a adesão e pagar a primeira parcela no site, com cartão de crédito, 

a família deve enviar um e-mail para scarpelli@quadronaparede.it, informando o 

nome completo, o CPF, a identidade e o endereço de uma pessoa que assinará o 

contrato em nome da família, bem como apresentar a lista completa com o 

nome completo de todos os familiares de sangue italiano, descendentes do 

antenato italiano nascido na Itália, em linha reta, que também serão 

integrantes da ação, sejam adultos ou crianças, para feitura do contrato de 

adesão que será assinado entre as partes. 

 

6º. Após a efetiva adesão no Projeto, com o pagamento com cartão de crédito, da 

parcela 01/15 diretamente no site do Studio Legale Adv. Luiz Scarpelli, o cliente 

receberá em até 7 (sete) dias uteis a contar da data do envio de todos os 

dados para feitura do contrato, o mesmo assinado pelo Adv. Luiz Scarpelli 

no Foro de Roma.  

 

7º. Como informado acima, a família deverá eleger e/ou indicar uma pessoa 

integrante da ação que será ajuizada na Italia para assinar o contrato em cartório no 

Brasil em nome de todos os integrantes.  

 

8º. A família deverá devolver o contrato que lhe foi enviado já previamente assinado 

pelo Adv. Luiz Scarpelli, após lê-lo atentamente e ter entendido todo o seu teor e 

alcance, em até 05 (cinco) dias corridos após o recebimento, devidamente 

scaneado, em ótima qualidade e colorido, em PDF, com todas as páginas assinadas 

e com reconhecimento de firma da assinatura do contratante representante da 

família em cartório, por autenticidade, na última página ou com assinatura digital. 

 

9º. Juntamente com o contrato de adesão já assinado pelo Adv. Luiz Scarpelli, será 

enviado para a família um áudio em português com a tradução detalhada de 

todo o contrato do idioma italiano para o idioma português, a fim de que a 



família entenda perfeitamente todo o teor e alcance do contrato que está 

celebrando, bem como todos os direitos e obrigações de ambas as partes. 

 

10º. Se a família JÁ TEM a pasta completa de documentos para análise do caso, 

basta pagar a primeira parcela 01/15 (adesão) e após envio da pasta completa de 

documentos scaneada em PDF para o e-mail acima indicado será analisada a mesma 

em até 15 (quinze) dias corridos pelo Adv. Luiz Scarpelli, a contar da data do efetivo 

recebimento da mesma. Caso seja necessário algum esclarecimento a cerca dos 

documentos da familia, o Adv. Luiz Scarpelli poderá agendar, caso seja necessário, 

uma reunião pela plataforma Zoom com as famílias que já têm a pasta já completa.  

 

Obs1: não tem como analisar o caso e a viabilidade do ajuizamento da 

ação na Italia sem o envio da pasta de documentos absolutamente 

completa para análise (ler a lista de documentos obrigatórios no site 

no link acima indicado).  

 

Obs2: Caso a certidão italiana do antenato seja uma cópia, não há 

problema algum, e poderá ser feita a reunião de análise.  

 

Obs3: Todas as certidões de casamento e de nascimento brasileiras, 

de todas as pessoas que estarão na ação (adultos e crianças), deverão 

ser em inteiro teor para serem analisadas na reunião. 

 

Obs4: O cliente não deve em hipótese alguma, se não o fez ainda, 

retificar e/ou apostilar certidões antes da análise do Adv. Luiz 

Scarpelli. 

 

 

 



11º. Se a família NÃO TEM a pasta completa de documentos para análise do caso, 

a mesma somente será analisada quando o Adv. Luiz Scarpelli a receber por e-mail, 

scaneada em PDF e completa. A Analise será feita em até 15 (quinze) dias corridos, 

a contar da data do efetivo recebimento da mesma, e a familia pode também fazer 

a adesão e já pagar a primeira parcela. Entretanto, devera a familia, por conta 

própria, localizar os documentos necessários à feitura da açao na Italia, uma vez 

que o Adv. Luiz Scarpelli não presta qualquer tipo de serviço de genealogia ou de 

busca de documentos, seja no Brasil, seja na Italia. 

 

12º. Caso alguém tenha interesse em aderir mas não saiba ainda exatamente 

quantas pessoas da família entrarão com ela na ação, poderá ela fazer o 

pagamento da adesão no valor de 250 (duzentos e cinquenta trezentos) euros 

(como se fosse somente uma pessoa na açao), referente à parcela 01/15, e 

terá ela 10 (dez) dias corridos para informar o número definitivo de pessoas 

que estarão na ação e assim integralizar a diferença que pagou a menos 

levando em consideração o real número de pessoas integrantes da ação. Basta, neste 

caso, obviamente, além de pagar a diferença paga a menos na parcela 01/15, pagar 

as parcelas mensais de 02/15 a 15/15 no novo valor, de acordo com o número de 

pessoas reais na ação.   

 

13º. A família que NÃO TEM a pasta completa de documentos para análise de 

viabilidade do caso poderá aderir ao projeto e terá o prazo elástico de 12 (doze) 

meses para montar por conta própria e organizar por conta própria os documentos 

da família para a feitura da açao na Italia, enquanto paga normalmente as parcelas 

mensais. 

 

14º. Caso a família NÃO CONSIGA montar a pasta de documentos para análise 

do caso após 12 (doze) meses da data da assinatura do contrato, o percentual de 

50% (cinquenta por cento) sobre o valor efetivamente pago será a ela restituído em 

até 90 (noventa dias), e o contrato será rescindido automaticamente, sendo que os 



outros 50% (cinquenta por cento) do valor pago serão destinados ao pagamento de 

honorários advocatícios pela atividade extrajudicial e orientação jurídica 

desempenhada pelo Adv. Luiz Scarpelli para a família ao longo de 12 (doze) meses. 

 

15º. Caso seja apurado após analise dos documentos da familia, a necessidade da 

FEITURA DE RETIFICAÇÕES EM CERTIDÕES junto a cartórios no Brasil 

ou perante o poder judiciário brasileiro, a fim de viabilizar o ajuizamento da ação 

na Italia, a familia pagara normalmente as 15 (quinze) parcelas mensais, e terá mais 

12 (doze) meses de prazo extra, para envio da pasta de documentos para 

ajuizamento da açao na Italia. Em caso de desistência, em qualquer fase de 

montagem da pasta e retificaçao, aplicar-se-á o mesmo entendimento previsto no 

item anterior.  

 

16º. Caso após 24 (vinte e quatro) meses da data da assinatura do contrato o 

cliente não consiga retificar as certidões da família no Brasil junto aos 

cartórios e ter a pasta completa em condições de ajuizamento a ação na 

Italia, 50% do valor pago será restituído em até 90 (noventa dias), e o contrato será 

rescindido automaticamente, sendo que 50% do valor pago será destinado ao 

pagamento de honorários advocatícios pela atividade extrajudicial e orientação 

jurídica desempenhada pelo Adv. Luiz Scarpelli para a família ao longo de 24 (vinte 

e quatro) meses. 

 

17º. Caso o cliente não tenha a cópia ou o original das certidões de nascimento 

e/ou de casamento do antenato italiano na Itália, mas possua todos os dados 

completos indicando onde as mesmas se encontram na Itália, sejam civis ou 

religiosas, o Adv. Luiz Scarpelli procederá o pedido de emissão das mesmas 

gratuitamente e sem cobrar honorários da família, sendo que esta pagará 

obrigatoriamente as despesas de diligência na Itália, sendo: 250 (duzentos e 

cinquenta) euros para cada certidão civil emitida pelo Comune onde o mesmo nasceu 

e 500 (quinhentos) euros para cada certidão religiosa a ser emitida por alguma igreja 



na Itália. Esse serviço será terceirizado e realizado por terceiros, uma vez que o 

advogado Luiz Scarpelli não presta qualquer tipo de serviço de busca de 

documentos ou montagem de pasta, em qualquer do mundo. 

 

18º. Quando a ação possui uma pluralidade de pessoas não é necessário expedir 

documentos duplicados, sendo necessário apenas um original de cada certidão 

de nascimento e casamento de cada pessoa integrante da árvore genealógica. 

 

19º. Poderão estar na mesma ação e participar juntos do projeto irmãos e irmãs, 

filho(a)s, tio(a)s, primo(a)s e sobrinho(a)s, desde que o antenato italiano de 

todos seja o mesmo e todos pertençam à mesma árvore genealógica, num total 

máximo de 10 (dez) pessoas, somados adultos e crianças.   

 

20º. Menores de 18 (dezoito) anos poderão estar na açao, desde que o pai ou a 

mãe que passam o sangue italiano estejam na ação.  

 

21º. No processo judicial de reconhecimento de cidadania italiana iure sanguinis que 

será ajuizado perante o poder judiciário italiano, caso o Adv. Luiz Scarpelli aceite o 

caso e após a análise dos documentos que será feita, não é necessário a emissão 

de certidões de óbito. 

 

22º. Caso o Adv. Luiz Scarpelli não aceite de forma alguma o caso após análise 

criteriosa da pasta de documentos da família, ficará automaticamente 

rescindido o contrato celebrado entre as partes. Neste caso, o cliente receberá o 

75% (setenta e cinco) por cento do valor pago, em até 180 (cento e oitenta) dias, a 

contar da data em que foi comunicada a análise que rejeitou o caso. O valor relativo 

a 25% (vinte e cinco) por cento do efetivamente pago, até então, será destinada ao 

pagamento de honorários advocatícios ao Adv. Luiz Scarpelli pelos serviços até 

então prestados de analise extrajudicial do caso.   

 



23º. Aprovada a pasta de documentos da família para ajuizamento da ação perante 

o poder judiciario italiano, deverá o cliente e/ou a família enviar a pasta de 

documentos completa e em perfeitas condições para a Italia, com todas as 

certidoes originais, apostiladas e traduzidas por tradutor juramentado no Brasil 

e/ou na Italia, sem qualquer tipo de pendência, 100% (cem por cento) às suas custas 

dos clientes e da familia, nos termos do contrato de serviços advocatícios assinado, 

e a ação será ajuizada na Italia em até 90 (noventa) dias após o efetivo recebimento 

da mesma em solo italiano, em perfeitas condiçoes e sem qualquer tipo de 

pendencia, de qualquer espécie ou natureza. 

 

24º. Todos os clientes receberão o número da ação que tramitará na Italia e 

poderão acompanhar o andamento processual através do aplicativo da Giustizia 

Civile diretamente no seu celular. 

 

25º. O pagamento de todas as parcelas mensais poderá ser feito mensalmente com 

cartão de crédito através do site e também através de remessa para a conta 

bancária do Adv. Luiz Scarpelli indicada no contrato.  

 

26º. O advogado movimenta a jurisdição e exerce uma atividade de meio e não de 

fim. Quem julga é o juiz. Assim, por uma de ética profissional não é possível de 

forma alguma saber ou afirmar que a ação a ser ajuizada na Italia será 

julgada procedente ou não. 

 

27º. Após assinado contrato, caso outras pessoas da família se interessem a entra 

na ação, será possível. Entretanto, o valor a pagar à vista e em única solução é de 

1.250 (mil duzentos e cinquenta) euros por cada adulto e 750 (setecentos e 

cinquenta) euros para cada pessoa menor de 18 (dezoito) anos, desde que o 

pai/mãe de sangue italiano esteja na açao e/ou entre também na açao, mesmo que 

a ação não tenha sido ainda ajuizada na Italia.  

 



28ª. Cada pessoa na açao deve ser contabilizada como um recorrente, seja ela adulta, 

criança ou recém-nascido, ou seja, não importa a idade. 

 

29ª. Essa condição poderá deixar de existir a qualquer momento, sem necessidade 

de aviso prévio, uma vez que se trata de uma condição absurdamente especial, 

inexistente no mundo da cidadania italiana judicial na Italia, destinada a apenas 50 

(cinquenta) familias, com disponibilidade a partir de 06/12/2022 às 7:00 horas AM 

Italia.   

www.quadronaparede.it 
Studio Legale Adv. Luiz Scarpelli 

WhatsApp: +39 3285371777 


