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

INDÚSTRIA E AGRICULTURA – ITALCAM 

 

Data: 14/06/2018 

Local: Lilla, Huck, Otranto, Camargo Advogados (Av. Brigadeiro Faria Lima, 1744, 6º andar – São 

Pualo/SP)  

Horário: 10:00 

 

Às 10 horas do dia 14 de junho de 2018, teve início a terceira 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 Lilla, Huck, Otranto, Camargo Advogados (Av. Brigadeiro Faria Lima, 1744, 6º andar – São 

Pualo/SP), na pessoa do Dr. Fabio Floriano Martins, que gentilmente sediou a reunião. Foi feita 

especial menção à memória do Dr. Fabio Lilla, eminente e respeitado professor, entusiasta da 

comunidade italiana. Na sequência, o Sr. Nico Rossini, presidente da ITALCAM, agradece a 

presença de todos e informa sobre o lançamento do “Rassegna Legale” e sua divulgação no Brasil e 

na Itália. O Primeiro Vice-Presidente, o Dr. Celso Azzi, igualmente agradece e desta a presença do 

Dr. Elio Nicolete na reunião. Retornada a palavra ao Dr. Vicente Bagnoli, iniciou-se a discussão a 

discussão da pauta. 1. Apresentação da CAMITAL. O Dr. Paulo Lucon apresentou a CAMITAL, 

falando sobre sua fundação até os dias de hoje. Explicou os trabalhos em desenvolvimento e a ideia 

de revigorar as atividades da câmara, inclusive com revisão do regulamento já em andamento. 

Sugeriu também, em decorrência da solicitação de muitas empresas, a criação de cláusula arbitral 

que permita recurso ao próprio tribunal. Abriu um canal de comunicação e sugestões para os 

integrantes do COJUR. 2. Rassegna Legale. O Dr. Fabio Floriano Martins apresentou o trabalho 

realizado e registrou o agradecimento ao empenho do Sr. Eduardo Morelli, fundamental ao 

lançamento do Rassegna Legale em tempo de ser apresentado nesta reunião. Registrou, também, 

que a unificação de um ponto contato com os coordenadores dos núcleos temáticos pode ser salutar 

às próximas publicações. Na segunda edição, além do formulário de regras gráficas, será 

encaminhado um modelo em “word”, para a necessária harmonização dos artigos. Decidem os 

presentes, ainda, que ao final dos artigos serão apenas inseridos o nome e o e-mail do autor, sendo 

desnecessário um currículo resumido. 3. Núcleos temáticos. Cada um dos coordenadores fez um 

breve resumo das atividades desenvolvidas, e discutiu-se a necessidade de maior comunicação entre 

os coordenadores para alinhamento dos temas ou, eventualmente, desenvolvimento de atividades 

conjuntas. 4. Affari. O Sr. Presidente do COJUR, Dr. Vicente Bagnoli, informou que será destinada 

uma página da Affari, com cerca de dois mil caracteres, à divulgação de trabalhos do COJUR. É 

possível, ainda, que seja feito uma edição especial da referida revista apenas sobre o Comitê 

Jurídico e suas atividades. O Dr. Alberto Fulvio Lucchi sugeriu a divulgação do Rassegna Legale na 

Affari, tendo recebido boa aceitação dos presentes. 5. Evento anual do COJUR. O Dr. Vicente 
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Bagnoli informou que será enviada uma proposta sobre o evento anual do COJUR, mas já deixou 

registrado que o principal objetivo do evento será uma maior aproximação com empresas, com 

abordagem de temas atuais que as possam interessem. Sugeriu, inclusive, temas conjuntos entre os 

núcleos, como societário e mediação, tributário e digital, entre outros. O ideal, entendeu-se, seria a 

realização do evento no final do segundo semestre, sendo oportunamente enviada a convocatória 

para propositura de temas. 6. Guia de Investimentos. Foi convencionada a elaboração de um novo 

Guia de Investimentos da ITALCAM, com uma abordagem diferente da anterior. Trata-se, em 

verdade, de um maior direcionamento maior ao público empresário, com linguagem mais simples e 

comercial. O Dr. Vicente Bagnoli sugeriu que fosse feito o lançamento em Roma e Milão, em evento 

exclusivo da ITALCAM, seguido de um roadshow em outras cidades com quem os associados 

tenham contato, o que contou com manifestações positivas dos presentes. Diversos outros pontos 

foram discutidos, como (a) a entrega do material em português apenas, para tradução homogênea e 

coesa; (b) cotização do pagamento da tradução pelos participantes do Guia; (c) publicação física e/ou 

digital; (d) custos de publicação; (e) centralização e revisão dos trabalhos. Os detalhes sobre a 

elaboração do novo Guia de Investimentos da ITALCAM serão abordados em proposta, a ser 

apresentada pelo Dr. Leonardo Bianco antes da próxima reunião do Comitê Jurídico. 

 

São Paulo, 14 de junho de 2018 

Leonardo Bianco 

Secretário do COJUR 

 


