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                    Aos 22 dias do mês de abril de 2020, às 19 horas e 08 minutos, foi realizada a segunda 

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

Bauru/SP, através da plataforma Zoom de reuniões virtuais. Estavam presentes os membros efetivos, a 

Presidente da Comissão Dra. Letícia Rodrigues de Souza, a Vice-presidente Dra. Amanda Thereza Lenci 

Paccola, a Secretária Dra. Natalia Rosa de Oliveira, Dra.  Ana Carolina Veríssimo Craveiro, Dra. Amanda 

C. Simão,  Dr. Sérgio Saliba Murad, os membros consultores internacionalistas Fábio Ferreira Andrade e 

Maiara Bezera da Silva, e as convidadas Dra. Ana Carolina Canuto Minozzi, Dra. Christiane Botelho de 

Castro e Dra. Fernanda P. M. Mandelli. Iniciados os trabalhos, a Presidente da Comissão realizou a 

abertura da reunião, cumprimentando os presentes e dando as boas-vindas a todos. Em seguida foi 

apresentada a Ata da reunião anterior pela secretária Natalia, posta em discussão e votação, e 

aprovada. COMUNICAÇÕES DA PRESIDENTE - Na sequência, a Presidente passou para comunicação de 

questões administrativas, justificando as reuniões virtuais ante a necessidade de distanciamento social 

diante da pandemia de COVID-19. Ressaltou que reiterou o pedido à diretoria para liberar o acesso às 

redes sociais da Comissão.  ORDEM DO DIA – A presidente relatou a possibilidade e interesse em realizar 

reuniões conjuntas em parcerias com outras comissões da subseção da OAB/Bauru para as próximas 

reuniões, em especial com a de Arbitragem para tratar sobre contratos internacionais e arbitragem, e 

com a comissão de Direito Civil, para tratar sobre direito comparado com relação a questões 

decorrentes da Covid-19. 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 subseção 

de Bauru, sendo o horário de funcionamento diferenciado da OAB Bauru (das 10h às 16h); Ações da 

Seccional - OAB/SP, em relação ao Poder Judiciário, promoção da campanha de vacinação, parcerias e 

benefícios assistenciais durante a pandemia ofertados pela OAB e CAASP, sendo que a Caixa de 

assistência oferece 11 benefícios, que vão desde a assistência à saúde mental até assistência material - 

linhas de créditos e suporte tecnológico; Divulgados os eventos promovidos pela OAB online, Palestras 

e aulas on-line: 27/04 Recursos Cíveis e 28/04 Advocacia Moderna; com destaque ao Congresso virtual 

promovido pela OAB On-line de 20 a 22/05; Projetos de Solidariedade: Projeto Rede Bauru Solidáira 

(arrecadação de dinheiro) e Projeto CoronaVida (parceria da OAB, Prefeitura, Ministério Público e Fundo 

Social de Solidariedade- visa arredação de itens de higiene e alimentos); oferta do cursos gratuitos na 

plataforma da ESA.  COMUNICAÇÕES DOS PRESENTES - Foi divulgado ainda o Webinar gratuito no dia 

26/04 às 17hs sobre Direito Sistêmico e a prática da advocacia: perspectiva internacional, informado 

pela convidada Ana Carolina. Pelo membro Fábio foi dado um feedback sobre a possibilidade de 

participação do intenacionalista da cidade de Marília mencionado na reunião anterior, que informou 

que as parcerias estão limitadas durante o distanciamento. DEBATE TEMÁTICO - Findo esse primeiro 

momento da reunião, foi iniciado o debate sobre o tema: “Cooperação internacional e estratégias de 

enfrentamento”. A presidente Letícia realizou uma breve introdução, relatando: “No contexto da 

pandemia, enquanto busca-se ações conjuntas para o bem comum, no sentido de encontrar medidas 



para diminuir a transmissibilidade da doença, evitar o contágio, procurar por vacinas, medicamentos, 

insumos e equipamentos de proteção para todos, em forma de resposta global à crise sanitária, o que 

é recomendado e incentivado pelas Organizações Internacionais, encontramos ações individualistas e 

nacionalistas que acabam dificultando a superação da doença e do estado que estamos vivendo.  Nesta 

terça-feira, a agência da ONU informou que em nível global registrou 2.356.414 casos confirmados e 

160.120 mortes. Os impactos da doença nos deixa expostos à fragilidade das estruturas nacionais e 

internacionais. Vivemos em um mundo dito globalizado. Enquanto as relações interpessoais estão cada 

vez mais globalizadas, de uma hora para outra, vemos fronteiras fechadas, navios à deriva, pessoas sem 

conseguir voltar para casa, sem assistência e com dificuldades. Vemos culturas diferentes, posições 

diferentes e condições humanas diferentes. É necessário o isolamento, faz-se os repatriamentos, mas a 

dignidade humana está sendo respeitada? O que está sendo feito para colaborar? As Ações das 

Organizações Internacionais estão sendo suficientes? Como estão as relações diplomáticas? E as ações 

humanitárias? O cenário atual exige a união de todos, solidariedade, ações multilaterais, decisões por 

parte dos líderes para enfrentar a pandemia em escala global. Reflexões são necessárias para o futuro 

da humanidade. Para o nosso futuro. Para que possamos iniciar os debates, o Fabio Ferreira Andrade, 

que é membro consultor da Comissão, vai realizar uma apresentação, ele é Internacionalista, formado 

pela Unisagrado e o foco da especialidade dele é em Segurança Internacional e estudos sobre os Estados 

unidos, a apresentação dele abordará a atuação das Forças Armadas no combate à Covid, e a partir da 

exposição daremos início aos debates.”  Na sequência, o membro consultor da Comissão, o 

internacionalista Fábio Ferreira Andrade realizou a apresentação: “Forças armadas e cooperação 

internacional ao combate à Covid-19”. Primeiramente expôs como as Forças Armadas podem agir em 

território nacional como internacional, usando como exemplo as forças armadas brasileiras e 

americanas, sob os tópicos: Limitações e aplicações de forças armadas em território nacional – caso U.S 

Army e Forças Armadas do Brasil; Guerra ao vírus” - Quais ferramentas os militares estão trazendo para 

a “Guerra” ? – Caso U.S Army e Forças Armadas do Brasil. Discorreu que há quatro formas principais de 

os militares americanos poderem ajudar na resposta à pandemia do país e em outros locais:  prestar 

cuidados;   ajudar com a logística;  desenvolver uma vacina ou outro tratamento; controlar as multidões 

e proporcionar outros efeitos calmantes. Quanto ao Exército Brasileiro: Campanha de Orientação sobre 

a COVID-19; Arrecadação de alimentos para pessoas em vulnerabilidades; Higienização de locais 

públicos; Esforços redirecionados para produção de equipamentos de proteção. Em um segundo 

momento foi relado os esforços das forças armadas nessa “guerra ao vírus”, em especial foi falado da 

ajuda médica, na manutençao da ordem e segurança pública e o transporte de materiais e suprimentos: 

Sobre a  “Guerra ao vírus” ferramentas disponíveis e usadas ao combate em pandemias e os esforços 

internacionais e nacionais de cada exército, trouxe a reflexão: “Quais capacidades dos militares frente 

ao Covid -19?” relatando: “Corpo de pessoas: As forças armadas representam um conjunto significativo 

de homens e mulheres treinados, disciplinados e motivados, com uma vasta gama de competências. 

São engenhosos, móveis e capazes de se estabelecerem e operarem rapidamente em um curto espaço 

de tempo. Dispõem de uma série de instalações - bases, aeródromos, etc. - algumas das quais poderão 

eventualmente ser utilizadas para uma variedade de tarefas para o apoio e resposta à Covid-19. Suporte 

médico: As instalações médicas que as forças armadas podem trazer para suportar os afetados pelo 

vírus variam consideravelmente de país para país. Em muitos casos, os cortes de longo prazo e a 

diminuição da dimensão das forças armadas significam que muitos médicos militares são agora 

reservistas e podem já estar a trabalhar na "linha da frente" na sua capacidade civil. Mesmo assim,  os 

militares, tanto Americanos quanto Brasileiros são engenhosos. Estão todos bem treinados em 

primeiros socorros básicos e poderiam ajudar numa série de funções acessórias. Unidades militares 

médicas poderão, em última análise, ser necessárias para organizar hospitais temporários "de campo" 

e outras instalações médicas. Logística: Os dois corpos militares apresentados podem ajudar a 

transportar fornecimentos vitais. Podem também ajudar na organização mais ampla do sistema 



 

logístico. Os sistemas de comunicações militares podem igualmente desempenhar um papel 

importante. Segurança e ordem pública: Espera-se que este não seja um papel militar necessário e que 

seja um trabalho que a fique nas mãos da polícia civil.” Prosseguindo na apresentação: “Mas se o seu 

pessoal disponível diminuir significativamente, as tropas poderiam voltar a ser potencialmente 

utilizadas, embora menos para contato pessoal com o público e mais para proteger instalações, 

armazéns ou seja o que for, libertando o serviço policial para manter o seu papel tradicional; É evidente 

que as tradições de cada país são diferentes. Muitos já dispõem de forças policiais paramilitares que, de 

certa forma, misturam as duas funções. Nos EUA, cada Estado tem a sua própria Guarda Nacional - 

essencialmente uma força militar de reserva, mas que pode ser destacada de acordo com as 

necessidades do governador.; Ampliação de leitos de emergência para infectados pelo SAR-CoV-2 – 

Bases militares e instalações – USNS Mercy e USNS Comfort. Apoio internacional para a retirada de 

nacionais de locais de grande concentração de contaminação – Caso: Navio Costa Fascinosa 

quarentenado no porto de Santos e Navio militar Theodore Roosevelt; Confecção em equipamentos de 

segurança médica e aparato para apoio em produção de remédios e soluções para a pandemia.” Ao 

final, trouxe outras questões para os debates: “Além da força militar quais outros meios de cooperação 

e ajuda são viáveis? A vontade de certos países em encontrar o culpado para toda essa crise é viável 

para o atual momento? A cooperação não seria uma maneira mais viável a curto prazo?  A questão da 

legitimação do discurso de “guerra contra algo” é realmente viável? Tal discurso será revisto ou usado 

corretamente quando tudo isso terminar? Como ficará o contexto mundial após crise? O Direito 

Internacional e organizações internacionais devem sofrer mudanças? Além das forças militares quais 

outros meios de cooperação e ajuda humanitária são viáveis?”. Encerrada a exposição, pela Dra. Ana 

Carolina Minozzi foi comentado sobre o pertencimento das forças armadas neste momento, o lugar que 

ocupa no cenário, e salientada a expressão “dar respostas” como de forma mais adequada como 

prestação de cuidados, sobre a menção que discorreu sobre a legislação dos EUA e do Brasil, legislação 

antiga e ainda sobre o termo Esforço de Guerra, ao concordar com o argumento de que a denominação 

Guerra é preciso ser usada com cautela. Por fim destacou sobre a higienização. Pela membro Ana 

Carolina foi informado que o exército já iniciou as limpezas em lugares no país, como em Barra Grande. 

Pela convidada Fernanda foi destacado sobre a importância da limpeza e ainda sobre a importância da 

construção adequada de hospitais para que as manutenções de limpeza possam ocorrer de forma 

efetiva, além da logística a ser intensificada no nordeste e no norte do pais, onde as forças armadas tem 

maior atuação nas questões humanitárias. Pela membro Maiara, foi destacado que a diferença nas 

Forças Armadas é que nos EUA o exército é preparado para guerra e no Brasil para ações humanitárias. 

Que nos EUA existem leis específicas de guerra uma vez que o país tem histórico de envolvimento maior 

em guerra e que em 17 de março foi publicada uma portaria sobre a ação efetiva a ser realizada pelo 

exército, além de que no Brasil, muitos entendem que a vida continua enquanto esperam por uma 

“imunização de rebanho”, sem tomar outros cuidados. Pela membro Natalia foi argumentado que em 

Belo Horizonte já haviam ações de limpeza e treinamento para garis, além de regras de limpeza como 

no Rio de Janeiro para os ônibus poderem circular e que estamos vivendo uma mudança de paradigmas, 

uma crise economica onde é preciso compartilhar conhecimentos ainda que a tendencia seja dos países 

se fecharem cada vez mais. Pela membro Amanda Paccola foi destacada a denominação utilizada de 

Guerra e necessidade de se encontrar soluções positivas, de cooperação e união. Pelo membro Sérgio 

foi destacada a questão do isolamento e distanciamento social, descumprido por diversas pessoas da 

região que descumprem as regras sem necessidade. Pela Christiane foi dado como exemplo da diferença 

da atuação das Forças Armadas, relato de conhecida Brasileira que se encontra na Argentina, quanto a 

saque de dinheiro presencialmente em bancos, o que alertam que seja realizado de forma virtual sob 

pena de estar descumprindo o distanciamento. Inexistindo demais assuntos a serem tratados, a 

Presidente declarou a reunião encerrada às 21 horas e 24 minutos. Terminados os trabalhos, inexistindo 



 

qualquer outra manifestação, lavrou-se a presente ata, por mim, Natalia, redigida e digitada, assinada 

por quem de direito. 

 

NATALIA ROSA DE OLIVEIRA  

Secretária da Comissão de Direito Internacional 

 

 

LETÍCIA RODRIGUES DE SOUZA 

Presidente da Comissão de Direito Internacional 

 

 

 

 

 


