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

SUBSEÇÃO DA OAB/BAURU-SP, REALIZADA EM 27 DE JULHO DE 2020. 

 
 

                    Aos 27 dias do mês de julho de 2020, às 19 horas e 33 minutos, foi realizada a quinta 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 e Dra. Ana Carolina Veríssimo Craveiro. Bem como o membro 

consultor internacionalista Fábio Ferreira Andrade. Iniciados os trabalhos, a Presidente da Comissão 

realizou a abertura da reunião, cumprimentando os presentes e dando as boas-vindas a todos. Na 

sequência 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, agradecendo a participação de alguns membros da Comissão 

no último evento da OAB Bauru e da Comissão Internacional. Agradeceu e comunicou os mais de 

quinhentos inscritos no Instagram da Comissão. EXPEDIENTE DO DIA - 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. Foi destacado pela Presidente a qualidade e aprofundamento do 

curso de inglês jurídico que vai além do idioma e estuda direito comparado. Informados os próximos 

eventos da OABonline: Congresso da OAB Federal ocorrendo essa semana, qual seja o I Congresso 

Digital sobre Covid-19 e Repercussóes Jurídicas e Sociais da Pandemia. No dia 29 desse mês o curso: O 

regime jurídico dos Servidores Públicos. Dia 1 de agosto: A Dialética dos Planos de Saúde. E no dia 05 de 

agosto: A lei geral de proteçao de dados (LGPD).  Além desses cursos ofertados pela OAB Bauru/SP 

também foi indicado o website Coursera. ORDEM DO DIA – A presidente relatou a continuidade das 

reuniões virtuais enquanto durar a pandemia e pediu sugestões de assuntos temáticos para debates. 

Foi reiterado o horário de funcionamento diferenciado da OAB Bauru, o Plantão de Atendimento para 

urgências, farmácia e serviços internos e as ações da Seccional da OAB. Após, foi iniciado o debate sobre 

planejamento e sugestões para as reuniões do próximo semestre.  A partir do mês de agosto as reuniões 

voltam às quarta-feiras. Foi reiterada a possibilidade de convidar pessoas para expor e assistir as 

reuniões da Comissão, em especial aquelas reuniões temáticas. A Dra. Letícia falou sobre o último 

evento e que entrou em contato com a Professora Priscila do Chile, a qual demonstrou interesse em 

participar, sendo ressaltada a possibilidade do assunto abordado ser arbitragem internacional, que foi 

mencionado no evento ocorrido no dia 15 de julho. Da mesma forma relatou que a Comissão do Meio 

Ambiente da Seccional sinalizou interesse das subseçãoes encontrarem um dos ODS para focar e 

aprimorar na região, sendo que os membros concordaram e sugeriram o ODS 16. Foi sugerida também 

a realização de postagens nas redes sociais de conteúdos mais infomativos do que mais reflexivos. Dra. 

Amanda citou que tem uma amiga colombiana que mora na Itália e é advogada, que seria interessante 

convidar para uma palestra para a Comissão. Sr. Fábio falou que está em contato com revista de Relções 

Internacionais, o que também ajudaria para convidar novas pessoas para a Comissão. Ademais deu a 

ideia de realizar  postagens falando de notícias relevantes e oportunizar comentários. Foi discutido 



 

 

então a ideia de colocar temas para a sociedade, por exemplo, o que é a OMS? ONU? Datas 

comemorativas, e alterar entre internacional público e privado. Vídeos rápidos e objetivos.  Lives em 

contato com outras comissões de outros estados. No próximo mês de agosto a Dra. Ana irá expor o 

tema da reunião que versará sobre Contratos Internacionais. Inexistindo demais assuntos a serem 

tratados, a Presidente declarou a reunião encerrada às 21 horas e 30 minutos. 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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