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

COMÉRCIO, INDÚSTRIA E AGRICULTURA – ITALCAM 

 

Data: 22/02/2018 

Local: TozziniFreire Advogados (Avenida Borges Lagoa, 344 – Edifício Itália – 1º Andar). 

Horário: 10:00 

 

Às 10 horas do dia 22 de fevereiro de 2018, teve início a primeira Reunião do Comitê Jurídico 

(“COJUR”) da Câmara Ítalo-Brasileira de Comércio, Industria e Agricultura – ITALCAM de 

2018, cuja lista de presença e ausências justificadas encontra-se anexa. O Sr. Presidente do 

COJUR, o Dr. Vicente Bagnoli, abriu os trabalhos agradecendo a presença dos associados e 

convidados, e em especial o escritório TozziniFreire Advogados, na pessoa do Dr. Luiz 

Fernando Visconti, que gentilmente sediou a reunião. Na sequência, o Sr. Nico Rossini, 

presidente da ITALCAM, apresentou a melhora da situação organizacional da ITALCAM e 

passou a palavra ao Dr. Marcelo Bonizzi, representante da Câmara de Mediação e Arbitragem 

da ITALCAM (“CAMITAL”), que apresentou os desafios da CAMITAL e sugeriu o 

desenvolvimento de atividades em parceria com o COJUR. Retornada a palavra ao Dr. Vicente 

Bagnoli, iniciou-se a discussão a discussão da pauta. 1. Núcleos Temáticos. Destacou-se a 

importância de filiação aos núcleos dentro da maior brevidade possível, o que deve ser feito 

por e-mail nas próximas duas semanas. Os associados presentes confirmaram sua 

participação em cada um dos núcleos e indicaram coordenadores, os quais serão responsáveis 

pela interlocução com o Dr. Luiz Levy, coordenador geral dos Núcleos Temáticos. Aventou-se a 

possibilidade, ainda, de reorganização dos núcleos caso isso se mostre salutar durante o 

desenvolvimento dos trabalhos. 2. Trabalhos Núcleos Temáticos. Os núcleos disporão de 

plena autonomia organizacional. Os resultados dos trabalhos devem ser apresentados nas 

reuniões do COJUR. Convencionou-se que a cada 60 (sessenta) dias, pelo menos, cada 

núcleo desenvolverá um artigo para publicação na Newsletter do COJUR, intitulada Stampa 

Legale. Para a primeira edição da Newsletter, todos os núcleos deverão apresentar um artigo. 

Os núcleos também gozam de autonomia para apresentação de propostas de eventos à 

Diretoria do COJUR. 3. Newsletter. O Dr. Fábio Martins, responsável pela coordenação da 

Newsletter, elaborou regras de diagramação para os artigos, quais serão oportunamente 

encaminhadas aos membros do COJUR. Convencionou-se periodicidade mensal para a 

Newsletter. 4. Desenvolvimento de novo Guia de Investimentos. Os núcleos serão 

responsáveis pelo desenvolvimento do novo guia de investimentos da ITALCAM, cuja meta de 

conclusão é o primeiro semestre de 2019, para lançamento no segundo semestre de 2019 no 

Brasil e na Itália, em locais a serem avaliados. 5. FIESP. Em virtude da possível sinergia entre 

as atividades desenvolvidas pelo COJUR e pela FIESP, foi debatida a possibilidade de 
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desenvolvimento de ações em conjunto entre as entidades. 6. Próximas reuniões. As 

próximas reuniões do COJUR devem ocorrer em abril e junho. Disponibilizaram-se a sediá-las 

o escritório Arruda Alvim e Thereza Alvim Advocacia e Consultoria Jurídica, Koury Lopes 

Advogados, e Viseu Advogados. Encerramento. Retornada a palavra ao Dr. Vicente Bagnoli, 

este agradeceu novamente a presença de todos e declarou encerrada a reunião. 

 

São Paulo, 22 de fevereiro de 2018 

Leonardo Bianco 

Secretário do COJUR 
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