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ATA DE REUNIÃO ORDINÁRIA DA COMISSÃO DE DIREITO INTERNACIONAL DA 21ª 

SUBSEÇÃO DA OAB/BAURU-SP, REALIZADA EM 04 DE MARÇO DE 2020. 
 

Aos 04 dias do mês de março de 2020, às 19 horas e 20 minutos, na Sede da 21ª 

Subseção da Seccional de São Paulo da Ordem dos Advogados do Brasil, localizada na Avenida Naçãoes, 

30-30, Vila Nova Cidade Universitária – Bauru/SP. Na data e hora supracitadas foi realizada a primeira 

reunião ordinária do ano vigente entre os membros da Comissão de Direito Internacional da OAB 

Bauru/SP, na sede da 21ª Subseção. Compondo a mesa estavam a Presidente da Comissão, Dra. Letícia 

Rodrigues de Souza, a Vice-presidente, Dra. Amanda Thereza Lenci Paccola além dos demais membros 

Natalia Rosa de Oliveira, Felipe Alvarez dos Santos, Sérgio Saliba Murad, Amanda C. Simão, Ana Carolina 

Veríssimo Craveiro e Fábio F. Andrade, e os convidados Bruno Prado Guedes de Azevedo, Fernanda P. 

M. Mandelli e Christiane Botelho de Castro. Iniciados os trabalhos, a Presidente da Comissão, realizou 

a abertura da reunião, cumprimentando os presentes e dando as boas-vindas a todos, oportunidade em 

que cada um se apresentou brevemente. Nesse momento também foram expostos os objetivos da 

Comissão para o biênio 2020/2021. Seguidamente a Presidente nomeou a Dra. Natalia Rosa de Oliveira 

como secretária e responsável pela elaboração da ata da reunião. ORDEM DO DIA – Logo após, a 

Presidente destacou os principais pontos sobre o Regimento Interno, relatou as diferentes qualificações 

dos membros em efetivos, consultores e colaboradores, dando especial destaque para o art. 10, inciso 

III, que relata a vacância do membro efetivo, colaborador ou consultor pelo desinteresse em não mais 

participar, quando ocorrer o não comparecimento a três (3) reuniões consecutivas ou cinco (5) 

intercaladas, salvo justo motivo, assim consideradas pelo Colegiado. Listou a periodicidade das reuniões 

(mensalmente as ordinárias às quartas-feiras, e extraordinárias). Comunicou o interesse em em reativar 

a página da Comissão no site da OAB e as redes socias da Comissão, bem como ouviu propostas dos 

membros para manutenção e criação de conteúdo. Na sequência, ocorreu a discussão conjunta de todos 

os membros quanto aos temas e interesses relevantes  a  serem tratados nas próximas reuniões para 

elaboração  do Plano Anual e metas para 2020. Entre as propostas apresentadas e aceita foi a divisão 

das reuniões entre os assuntos pertinentes aos Objetivos de Desenvolvimento Sustentável (ODS) da 

Organização das Nações Unidas (ONU), temas atuais e outros  temas pertinentes que são tratados pelas 

Organizações Internacionais, a exemplo da ONU, OMC, Otan, FMI, Banco Mundial, OIT e OCDE. Também  

ficou ajustado a alternância entre temas inerentes ao Direito Internacional Público e Privado, bem como 



a análise das relações do Brasil com outros países e blocos econômicos. Da mesma forma está acertado 

a participação de estrangeiros e profissionais de diferentes áreas para palestrar aos membros e 

convidados em temas específicos e correlatos com os objetivos da comissão. Ato contínuo foi discutida 

e aceita pela maioria dos membros presentes, a proposta para elaboração de um grupo de estudos cuja 

a temática será Direito Comparado e Tratados Internacionais, sendo a  periodicidade das reuniões a ser 

definida na próxima reunião. Na sequência, a Presidente introduziu o debate sobre o evento anual e 

palestras que a Comissão realizará, abrindo espaço para os demais membros presentes darem opiniões 

e sugestões sobre possíveis temas e palestrantes, tais questões ainda estão em aberto. Seguidamente 

a Presidente levantou a necessidade da Comissão, como um todo, buscar patrocínios para o evento e 

também para possíveis viagens de membros que necessitem representar a Comissão em outras cidades, 

os membros se comprometeram a buscar tais patocínios. Ademais, foi proposta e aceita a necessidade 

de parceria e diálogo com outras comissões, tanto na sede da OAB/ Bauru como em outras  subseções 

e a seccional em São Paulo. Pela Ana Carolina foi disponibilizado intermediar contato com advogado na 

OAB do Distrito Federal. Pelo Fábio foi proposto o intercâmbio de informações com Intercionalista na 

cidade de Marília. Da mesma forma, foi aceita pelos presentes a divulgação da Comissão em faculdades, 

em especial as de Direito e Relações Internacionais, visando à adesão de mais membros. EXPEDIENTE - 

De forma contínua, foi exposto o expediente do dia, sendo comunicado a todos os acontecimentos, 

eventos e cursos, promovidos com o apoio da OAB Bauru: o Café da manhã para advogadas e o início 

do curso de Capacitação em Meios Alternativos de Solução de Conflitos, no dia 13 de março de 2020;  o 

Circuito Nacional, A advocacia e a Aplicação do CPC, no dia 20 de março de 2020; Congresso em São 

Paulo promovido pela Comissão de Relações Internacionais em 26 de março de 2020: Reflexo do 

Coronavírus na Sociedade; Congresso Direito das Mulheres em 27 de março de 2020; oferta dos cursos 

de especialização em Direito Processual Civil Aplicado e de Inglês Jurídico. DEBATE TEMÁTICO - Findo 

esse primeiro momento da reunião, foi iniciado o debate sobre o tema: “Coronavírus: impactos da crise 

sanitária”. Primeiramente foi realizada a introdução diante do cenário mundial atual e a necessidade da 

visão de uma saúde única por constituirmos um mundo único (seres humanos, animais e meio 

ambiente), e ressaltados os direitos à dignidade humana, à saúde e à vida. Quanto à doença, os 

membros discutiram sobre o perigo por ser rápido o contágio nos humanos e embora a letalidade não 

seja fosse considerada alta até o momento, poderia haver colapso dos sistemas de saúde e 

consequentemente muitas vítimas fatais. Foi colocado em discussão questões internacionais e nacionais 

envolvendo essa nova doença, tais como: o significado da Organização Mundial da Saúde (OMS) declarar 

emergência global de saúde pública, os fechamentos de fronteiras para alguns viajantes de 

determinados países, a mudança da legislação interna para o repatriamento de brasileiros isolados na 

China e regulamentação da situação de emergência para combater o coronavírus, a exemplo a Lei nº. 

13.979 de 6 de fevereiro de 2020, a judicialização para proibição de exportação de máscaras. Também 



 

foram discutidos temas como o aumento da xenofobia contra asiáticos e brasileiros que retornavam do 

exterior, em decorrência do COVID-19, e os impactos econômicos que vão afetar o Brasil e o mundo. 

Sendo assim, foi debatido sobre a escassez de produtos e, consequências econômicas decorrentes 

(como elevação de preços e quebra de contratos internacionais), impactos comerciais e para os 

consumidores, a necessidade de cooperação entre os povos para o desenvolvimento da ciência e 

consequentemente uma vacina ou medicamento para combater o COVID-19. Da mesma forma foram 

expostos direitos fundamentais que são conflitantes nesse caso como: fechamento das fronteiras x 

direito de ir e vir; autonomia de vontade x intervenção do Estado, liberdades individuais x saúde 

coletiva, além de levantadas questões éticas e bioéticas para o desenvolvimento da ciência. Foi 

ressaltada ainda a possível necessidade da cooperação entre todos países para solucionar os impactos 

da crise através de meios alternativos de solução de conflitos. Ressaltada a importância dos profissionais 

do Direito para enfrentar as demandas decorrentes da crise sanitária e debatidas formas de atuação. 

Foram apresentados os números atuais de vítimas que até a véspera da reunião eram: no Brasil 2 casos 

confirmados e 488 suspeitos, na China 2.946 mortes, mais de 10 mil casos confirmados em outros países 

e mais de 120 mortes fora da China. Assim, abordada a necessidade de ações urgentes para não haver 

negligência no Brasil. Inexistindo demais assuntos a serem tratados, a Presidente declarou a reunião 

encerrada às 21 horas e 30 minutos, com a assinatura dos presentes na lista entregue à Secretaria das 

Comissões. Terminados os trabalhos, inexistindo qualquer outra manifestação, lavrou-se a presente ata, 

por mim, Natalia, redigida e digitada, assinada por quem de direito. 
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