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

COMÉRCIO, INDÚSTRIA E AGRICULTURA (“ITALCAM”) 

 

Data: 28/09/2017 

Local: Auditório da ITALCAM (Avenida Ipiranga, 344 – Edifício Itália – 1º Andar). 

Horário: 10:00 

 

Às 10 horas do dia 28 de setembro de 2017, teve início a Reunião do Comitê Jurídico da 

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

ausências justificadas encontra-se anexa, com a abertura dos trabalhos pelo Sr. Presidente da 

Comitê Jurídico (“COJUR”), o Dr. Vicente Bagnoli, que deu boas-vindas e agradeceu a maciça 

presença dos associados. Iniciando a reunião, falou dos principais objetivos do COJUR para o 

próximo triênio, que contará com a colaboração de todos para serem alcançados. Passada a 

palavra ao 1º Vice-Presidente, o Dr. Celso Azzi, este recontou a história do COJUR, agradeceu a 

antiga formação da diretoria e apresentou o Instituto Noberto Bobbio, colocando-o à disposição 

dos membros do COJUR que dele queiram participar, inclusive para publicação na revista do 

instituto. O Dr. Celso Azzi também apresentou os estagiários da ITALCAM, que estudam ou 

estudaram em universidades da Itália e Holanda. Retomada a palavra, o Dr. Vicente Bagnoli 

falou da mudança de sede da ITALCAM e prosseguiu com a pauta. Pauta. O Dr. Vicente Bagnoli 

apresentou a pauta sugerida para esta primeira reunião e iniciaram-se as discussões. 1. 

Objetivos: Deixou-se claro que um dos principais objetivos do COJUR será a reaproximação 

entre advogados e empresas, com uma visão mais prática e comercial, o que foi corroborado 

pelo Sr. 2º Vice-Presidente, o Dr. Luiz Visconti. O Dr. Antônio Carlos Morato corroborou que 

muitos associados deixaram de frequentar as reuniões do COJUR pelo distanciamento das 

questões práticas e forte viés acadêmico que as discussões vinham tomando; embora tenha 

ressaltado a importância de valorização da academia. 2. Estrutura: O Dr. Vicente Bagnoli 

ressaltou a necessidade de reestruturação do Regulamento Interno do COJUR para maior 

clareza, o que foi anuído por todos. 3. Reuniões Periódicas: Para cumprimento do 

Regulamento Interno do COJUR, é necessária a realização de pelo menos quatro reuniões 

anuais. Foi sugerido o estudo de viabilidade para a realização de reuniões mensais, ao que 

ninguém se opôs. Também foi sugerido pela Diretoria o rodízio de escritórios para a realização 

das reuniões do COJUR, visando a promover uma maior interação entre seus membros, facilitar 

o acesso daqueles que se localizam longe do auditório da ITALCAM e, eventualmente, permitir a 

participação a distância quando o escritório dispuser de equipamentos de vídeo conferência. 

Discutiu-se a possibilidade de manter o horário fixo das reuniões, quinta-feira às 10 horas, ou 

alterna-lo para possibilitar a participação daqueles que possuem outros compromissos nesse 

horário. A decisão sobre a periodicidade, o horário e a possibilidade de participação à distância 
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será motivo de pesquisa virtual entre os membros do COJUR. 4. Eventos. O Dr. Vicente Bagnoli 

introduziu o tema da realização dos eventos, tópico que contou com muitas intervenções. 

Destacou-se a necessidade de fazer uma pesquisa junto aos demais associados da ITALCAM 

para se identificar quais são os temas relevantes ao público não jurídico, visando a melhor 

atender os associados. Sobre a dinâmica dos eventos, também foi levantada a hipótese de 

serem realizados escritórios associados à ITALCAM, membros do COJUR, que 

disponibilizassem espaço físico e estrutura. Foi consentido pelos presentes que, não obstante 

um dado escritório fornecer a estrutura para a realização de um evento, a todos os demais deve 

ser aberta a possibilidade de participação. Sugeriu-se uma enquete para identificarmos se há 

associados que preferem que os eventos sejam também realizados no auditório da ITALCAM. 

Também foi objeto de discussão o melhor horário para realização dos eventos, sendo que houve 

manifestações no sentido de que período da manhã seria mais salutar, momento em que o Dr. 

Celso Azzi informou ter percebido uma tendência de mudança de horários, preferindo-se a tarde 

à manhã, e solicitou que isso fosse melhor avaliado. O Dr. Fabio Floriano Martins manifestou 

posicionamento de que é importante definir de modo muito claro os temas e a forma de 

desenvolvimento, bem como ressaltou ser de extrema importância a manutenção do espírito 

colaborativo que tem permeado o COJUR. Objetiva-se realizar, em um primeiro momento, entre 

três e quatro eventos por ano. Todos acordaram que o primeiro a ser realizado, sendo o único 

deste ano de 2017, será sobre a “Reforma Trabalhista”. Houve diversas manifestações de 

interesse em sediar e participar do evento. 5. Newsletter: O Dr. Vicente Bagnoli informou o 

projeto, sugerido pelo Dr. Fábio Floriano Martins, de realização de uma newsletter do COJUR. 

Em princípio, imaginam-se artigos simples, não exaustivos e com linguagem fácil, escritos em 

português e italiano, informando quem foi o autor. O Dr. Celso Azzi informou que referida 

newsletter pode alcançar associados e câmaras de comércio no Brasil e também na Itália, 

destacando que pode inclusive atrair o interesse de associados ainda não muito participativos e 

ser uma forma de comunicação com eles. Cogitou-se a possibilidade de se realizar um 

informativo por mês. Na próxima reunião do COJUR, o Dr. Fábio Martins apresentará regras 

sugeridas para deliberação. 6. Núcleos temáticos: A Diretoria manifestou a importância de 

reativação dos núcleos temáticos que, quando ativos, foram bastante relevantes para o COJUR. 

Destacou-se que dos núcleos temáticos surgiu o guia “Panorama Giuridico degli Investimenti in 

Brasile”, lançado em novembro de 2015 na Embaixada do Brasil em Roma. Definiu-se que cada 

núcleo contará com um coordenador, sendo que a organização geral será desenvolvida pelo Dr. 

Luiz Levy, que manifestou interesse e se propôs a apresentar, na próxima reunião, sugestão de 

divisão dos núcleos para análise pelo COJUR. O Dr. Alberto Büll da Silva também manifestou 

interesse em apoiar a coordenação geral dos núcleos temáticos. 7. Atualização do Guia de 

Investimentos: Na sequência, iniciou-se discussão sobre a possível atualização do Guia de 

Investimentos. Houve diversas manifestações, dentre as quais a do Dr. Cesar Pedutti, que 

contribuiu ativamente do desenvolvimento do capítulo relativo à Propriedade Intelectual, e 

ressaltou ser necessário avaliarmos sobre a utilização do conteúdo desenvolvido por colegas 

que não mais participam da ITALCAM; do Dr. Antonio Carlos Morato, que citou o artigo 67 da Lei 

9.610/98 sobre de atualização de obra em novas edições, quando o autor nega-se a fazê-la; do 
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 Dr. Fabio Büll da Silva, que sugeriu que o guia fosse mais voltado a negócios, citando, por 

exemplo, capítulos de Energia e Infraestrutura; do Dr. Matteo Arcari, que levantou o histórico dos 

“opúsculos”, idealizados no passado pela Dra. Ada Pellegrini; do Dr. Leonardo Bianco, que 

trouxe um exemplo de “So Geht’s”, da Câmara Alemã, em linha com a sugestão do Dr. Matteo 

Arcari; dentre outros. Também se discutiu a possibilidade de compilação de opúsculos até o final 

de 2018, que poderiam formar a nova versão do Guia. O Dr. Vicente Bagnoli, neste momento, 

introduziu a ideia de lançamento da nova versão do Guia em Roma e Milão, dentre outros locais 

sugeridos pelos presentes. Concedida a palavra ao Dr. Antonio Bratefixe, que anteriormente à 

reunião apresentou importante contribuição à Diretoria, em material eximiamente elaborado com 

sugestões ao COJUR, este corroborou o entendimento de que os núcleos temáticos são o 

coração do COJUR. Ressaltou sua importância para a produção de material pela ITALCAM. 8. 

Mídias Sociais: Em continuidade, o Dr. Antonio Bratefixe sugeriu uma maior utilização das 

redes sociais para divulgação dos trabalhos da ITALCAM e do COJUR. Os presentes 

concordaram e sugeriram que as participações dos membros do COJUR em eventos, entrevistas 

etc., fossem divulgadas em referidas redes sociais. 9. Evento de final de ano: Discutiu-se a 

possibilidade de realização de um evento de final de ano, para confraternização dos membros do 

COJUR, o que poderá ser feito ao final de uma reunião. Tendo em vista a grande quantidade de 

compromissos de todos nessa época, será sugerida data na próxima reunião, após melhor 

avaliação. Encerramento: Retornada a palavra ao Sr. Presidente do COJUR, o Dr. Vicente 

Bagnoli, este agradeceu a presença de todos e declarou encerrada a reunião. 

 

 

São Paulo, 28 de Setembro de 2017 

Leonardo Bianco 

Secretário COJUR 
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