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ATA DA REUNIÃO DO COMITÊ JURÍDICO DA CÂMARA ÍTALO-BRASILEIRA DE COMÉRCIO, 

INDÚSTRIA E AGRICULTURA – ITALCAM 

 

Data: 14/03/2019 

Local: Huck, Otranto e Camargo Advogados (Av. Brigadeiro Faria Lima, n. 1.744, 6º andar, São Paulo, 

SP) 

Horário: 09:00 

 

Às 9 horas do dia 14 de março de 2019, teve início a primeira Reunião do Comitê Jurídico (“COJUR”) 

da Câmara Ítalo-Brasileira de Comércio, Industria e Agricultura – ITALCAM de 2019, cuja lista de 

presença e ausências justificadas encontra-se anexa. O Dr. Fábio Floriano Martins, representante do 

escritório Huck, Otranto e Camargo Advogados, que gentilmente recebeu a reunião, agradeceu a 

presença de todos, após o que o Sr. Presidente do COJUR, o Dr. Vicente Bagnoli, recebeu a palavra 

e abriu os trabalhos, iniciando com as perspectivas e desafios do corrente ano, passando então à 

ordem do dia. 1.  CAMITAL. Concedida a palavra ao Dr. Giovanni Bonato, este fez breve apresentação 

da CAMITAL e ressaltou a necessidade de trabalhar em conjunto com o COJUR. Informou, ainda, 

sobre reforma do Regulamento da CAMITAL que está em curso, para introdução da figura do árbitro 

de emergência, além da possível atualização da lista de árbitros. 2. COJUR nas mídias sociais e 

profissionais. O Presidente do COJUR, Dr. Vicente Bagnoli, ressaltou a necessidade de utilização 

das mídias sociais do COJUR por seus integrantes, notadamente Linkedin e Facebook, destacando 

que o alcance da produção do Comitê Jurídico pode ser potencializada dessa forma. Diversos 

exemplos positivos foram mencionados. 3. Publicações: Rassegna Legale e Affari. Destacou-se a 

necessidade de mantermos a periodicidade das publicações no Rassegna Legale e na Revista Affari, 

revista na qual o Sr. Presidente da ITALCAM, o Sr. Nico Rossini, gentilmente concedeu espaço cativo 

e que deve ser aproveitado pelos membros do COJUR. Tratam-se de apenas quatro publicações ao 

ano na Revista Affari e outras quatro publicações anuais no Rassegna Legale. Cada Núcleo Temático 

deve enviar ao menos um artigo por ano para o Rassegna Legale, mas ressaltou-se que não há limite 

para aqueles que quiserem produzir conteúdo. Ressaltou-se a importância desse material para a 

aproximação com as empresas, quando o Dr. Fábio Martins advertiu a necessária previsibilidade de 

publicações para que o leitor ganhe confiança. 4. Reestruturação dos Núcleos Temáticos e escolha 

dos coordenadores. Hoje, há 13 (treze) Núcleos Temáticos, embora nem todos estejam cumprindo a 

produção mínima requerida. Visando à retomada da produção, discutiu-se a necessidade de 

reestruturação dos Núcleos, possivelmente por meio de um uma nova chamada entre os participantes, 

para confirmação de interesse. 5. Guia de investimentos. A quase totalidade dos Núcleos apresentou 

os sumários para o Guia de Investimentos, embora alguns o tenham feito extemporaneamente. A partir 

de uma análise inicial, não foram identificadas sobreposições entre as matérias propostas; identificou-

se, em verdade, harmonia entre certos núcleos. Foi prorrogado para o dia 1º de junho o prazo para a 

apresentação dos capítulos já finalizados, para que se possa conduzir a consolidação do Guia. Cada  
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núcleo ou autor será responsável por apresentar os capítulos em português e italiano. Em princípio, o 

guia será publicado apenas em italiano, mas não se descartou a possibilidade de publicação também 

em idioma português, a depender dos custos envolvidos. Para aqueles que apresentarem apenas em 

português, serão indicados tradutores para tradução e, ao final, o trabalho será submetido a um único 

tradutor para harmonização final do texto. Foram confirmadas as tratativas com a Embaixada Brasileira 

em Roma para realização do evento de lançamento no meado do mês de novembro de 2019, em data 

ainda a ser definida. 6. Próximas reuniões. Decidiu-se que as próximas reuniões do COJUR ocorrerão 

sempre das 9:00 às 10:00, seguidas de uma palestra. A temática e o palestrante deverão ser definidos 

de acordo com o interesse de empresas, preferencialmente associadas à ITALCAM. 7. Palestra: 

Cenário Político e perspectivas. Na sequência da reunião do COJUR, a Dra. Fernanda Arbex, 

consultora em Relações Governamentais, proferiu elucidativa palestra sobre o cenário político 

brasileiro e as perspectivas para os próximos anos, contando com participação ativa de todos os 

presentes. 

 

São Paulo, 14 de março de 2019 

Leonardo Bianco 

Secretário do COJUR 
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