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

INDÚSTRIA E AGRICULTURA – ITALCAM 

 

Data: 04/09/2018 

Local: Auditório da ITALCAM (Av. Ipiranga, 344 – prédio do Circolo Italiano).  

Horário: 10:00 

 

Às 10 horas do dia 04 de setembro de 2018, teve início a quarta 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. Na 

sequência, o Sr. Nico Rossini, presidente da ITALCAM, igualmente agradece a presença de todos e 

responde a questionamentos gerais sobre o funcionamento da ITALCAM, sobre os atuais desafios da 

câmara, sobre a dinâmica de indicação de diretores, sobre a possibilidade de publicação de material 

dos Núcleos Temáticos na revista Affari e sobre a possibilidade de utilização do auditório da 

ITALCAM, localizado no Circolo Italiano, para a realização de eventos do COJUR. Passa-se, então, à 

ordem do dia. 1. Edição Especial da revista Affari. Após discussões, entendeu-se que não haverá 

uma edição especial da Affari dedicada ao COJUR. Ao invés disso, e conforme gentil disponibilização 

pelo Pres. Nico Rossini, haverá publicações periódicas do COJUR nas próximas edições normais da 

revista. Os textos devem ser concisos e limitados a aproximadamente 6 (seis) páginas. Para a edição 

de setembro, foi sugerida a utilização de textos do próprio Rassegna Legale. 2. Congresso Ítalo-

Brasileiro de Direito Comparado. O Dr. Vicente Bagnoli destacou a dificuldade de organização de 

um evento deste porte, e todos concordaram que o evento deva ser realizado apenas em 2019. Não 

obstante, outros eventos poderão ser realizados ainda esse ano. O Dr. Antonio Carlos Morato 

informou que, em novembro, professores da Universidade de Camerino estarão no Brasil para evento 

sobre proteção de dados na Escola Paulista de Magistratura, destacando que pode ser uma 

oportunidade interessante para um evento sobre o tema. A Dra. Priscila Benelli Walker também 

informou que o Núcleo de Compliance gostaria de organizar um evento em outubro ou novembro, 

sobre aspectos civis de compliance. A Dra. Ana Paula Castelhano também informa a possibilidade de 

convênio com a Universidade de Bologna. 3. Rassegna Legale. Ressaltou-se que a segunda edição 

do Rassegna Legale, publicada nesta data, ficou ainda melhor do que a primeira. Os Núcleos 

Temáticos estão realizando um bom trabalho, e é necessário o empenho de todos para a divulgação 

do excelenete material produzido, tanto no Brasil quanto na Itália. 4. Aproximação do COJUR com 

a CAMITAL. O Dr. Alberto Fulvio Lucchi e o Dr. Paulo Trani discorreram sobre as atividades do 

Núcleo “Meios Alternativos de Solução de Conflitos”, e ressaltaram a importância de aproximação 

com a CAMITAL, que pode atrair empresas em razão dos custos competitivos e da qualidade dos 

árbitros, embora ainda seja carente de histórico. Neste momento, muitos se manifestaram pela 

necessidade de divulgação da CAMITAL e da adoção da cláusula compromissória padrão. A Dra. 

Melitha Novoa Prado compartilhou sua experiência no setor de franquia, especialmente sobre as 
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 causas submetidas à arbitragem. O Dr. Vicente Bagnoli observou que eventuais ações de divulgação 

conjunta devem ser tratadas diretamente com o Dr. Paulo Lucon, responsável pela CAMITAL, 

momento em que foi sugerida a participação de um membro da CAMITAL nas próximas reuniões do 

COJUR. 5. Novo Guia de Investimentos. O Dr. Leonardo Bianco apresentou prospecto detalhado 

para a elaboração do Novo Guia de Investimentos da ITALCAM, abordando temas como a linguagem 

a ser utilizada, a divisão dos capítulos, o público alvo, a necessidade de elaboração de um Novo Guia 

e não de uma nova versão, o idioma, os custos envolvidos, as plataformas de divulgação, entre 

outros. O prospecto apresentado durante a reunião será compartilhado aos membros do COJUR, que 

poderão opinar e apresentar novas sugestões, devendo sempre respeitar o cronograma estabelecido. 

Assim, ficou acordado que os Núcleos Temáticos terão até o dia 14 de novembro para enviarem aos 

e-mails guiaitalcam@lrilaw.com.br e comitejuridico@italcam.com.br as propostas de capítulos e 

artigos, com abstract, bem eventuais pleitos para divisão dos Núcleos mais numerosos, para que 

sejam feitas a avaliação inicial e a consolidação das propostas até o dia 10 de dezembro. Destacou-

se que cada Núcleo disporá de até quinze páginas, sendo sugerida a divisão em até três artigos por 

Núcleo. A previsão de lançamento do Novo Guia é o segundo semestre de 2019. 

 

São Paulo, 04 de setembro de 2018 

Leonardo Bianco 

Secretário do COJUR 
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