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

COMÉRCIO, INDÚSTRIA E AGRICULTURA – ITALCAM 

 
 
 
 
 
Data: 06/08/2020 
 
Local: Videoconferência – Plataforma Zoom – ID 979 9814 5305 
Horário: 11 horas 
 
 
 
 
Às 11 horas do dia 6 de agosto do ano de 2020, mediante convocação endereçada aos 
respectivos membros, realizada na forma do Regulamento Interno do Comitê Jurídico 
(“COJUR”) da Câmara Ítalo-Brasileira de Comércio, Indústria e Agricultura – ITALCAM, 
teve início esta Reunião, que contou com a seguinte ordem do dia: 1) Apresentação 
Geral. Em razão da Pandemia COVID-19, a Reunião foi instalada por meio da 
Plataforma Zoom, na qual estiveram conectados remotamente 54 membros do COJUR. 
Assumiu a Presidência da Reunião o Dr. Vicente Bagnoli que, saudando os presentes, 
passou a palavra à Sra. Adriana Mira, Diretora Geral da ITALCAM, que também saudou 
a todos e destacou a importância da proximidade do COJUR às atividades 
desenvolvidas globalmente pela ITALCAM. A Sra. Adriana Mira reverenciou o novo 
momento da ITALCAM no que concerne à dinâmica do novo corpo diretivo e das 
atividades que se pretende implementar durante o próximo triênio 2020-2023. Em 
seguida, o Dr. Vicente Bagnoli convidou aos membros da nova Diretoria, Dr. Celso de 
Souza Azzi, Dr. Luiz Filipe Aranha e o Secretário, Dr. Afonso Lucchesi, para uma breve 
consideração, seguindo com o incondicional agradecimento ao Sr. Eduardo Zampar 
Morelli, pela irrestrita e indispensável colaboração. 2) Apresentação dos Núcleos 
Temáticos e de seus Coordenadores. Com a palavra, novamente o Dr. Vicente 
Bagnoli, que apresentou a recomposição dos Núcleos Temáticos, os quais serão 
coordenados de forma geral pelo Dr. Felipe Gabriel Machado Cargnin. Aos membros do 
COJUR foi apresentado convite formal para participarem ativamente dos Núcleos 
Temáticos que lhes sejam particularmente interessantes, os quais estão assim 
subdivididos: Núcleo  Infraestrutura e Relações Governamentais (Coordenador Dr. Luiz 
Fernando Visconti), Núcleo Empresarial (Coordenadores Dra. Stefani Frizzo e Dr. 
Sergio M. Filho), Núcleo Relações de Trabalho (Coordenadora Dra. Gabriela Campos 
Ribeiro), Núcleo Tributação e Finanças (Coordenador Dr. Maurício Barros), Núcleo 
Meios Alternativos de Soluções de Conflitos (Coordenador Dr. João Guilherme M. 
Petroni), Núcleo Propriedade Intelectual e Fashion Law (Coordenadora Dra. Flávia 
Amaral), Núcleo Direito Digital (Coordenador Dr. Luiz H. S. Levy), Núcleo Direito 
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Ambiental (Coordenadora Dra. Christiane N. Gregolin), Núcleo Compliance e 
Governança Corporativa (Coordenador Dr. Filipe Magliarelli) e Núcleo Concorrência e 
Consumo (Coordenador Dr. Rodrigo Zingales). Concedida a palavra ao Dr. Felipe 
Gabriel Machado Cargnin, que reiterou o mesmo convite aos membros do COJUR para 
que, se assim desejarem, participem dos Núcleos Temáticos, ativando suas inscrições 
por formulário disponibilizado de modo on-line, bem como ratificou seu propósito em 
coordenar de forma geral as atividades que serão desenvolvidas por cada um deles. 3) 
Propostas de atividades durante o mandato da nova Diretoria. Novamente com a 
palavra, o Dr. Vicente Bagnoli apresentou de forma sucinta as atividades do COJUR, 
atualmente em curso: (i) Será criado um Diretório com indicação dos Núcleos 
Temáticos, seus respectivos membros e dados gerais de contato profissional, que será 
disponibilizado pela ITALCAM, para que eventual interessado em tomar serviços 
jurídicos tenha liberdade de consultá-los, sem qualquer distinção ou destaque individual. 
(ii) Será retomada a utilização do link da plataforma Youtube para divulgação de vídeos 
e webinars com temas específicos, de certo que a primeira proposta é o lançamento de 
vídeos curtos, preparados pelos profissionais que colaboraram com a elaboração da 
Guia de Investimentos no Brasil, lançada em Novembro de 2019. (iii) O Dr. Leonardo 
Bianco, então responsável pelas publicações da Rasegna Legale, indicou que serão 
publicados de 3 (três) a 5 (cinco) artigos na versão de Setembro-Novembro de 2020, 
em português e em italiano, de acordo com regras estabelecidas por um Conselho 
Editorial, formado para analisar os artigos encaminhados pelos membros do COJUR. 
Sem mais assuntos relevantes, o Dr. Vicente Bagnoli, Presidente do COJUR, declarou 
encerradas as atividades e determinou ao Secretário, Dr. Afonso Lucchesi, a lavratura 
desta Ata, que será arquivada na forma do Regulamento Interno do COJUR e publicada 

no website da ITALCAM (https://italcam.com.br/cojur/atas).    
 
 
São Paulo, 6 de agosto de 2020. 
 
 
 
Vicente Bagnoli      Afonso Lucchesi 
Presidente      Secretário 
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