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Objetivos:

I - assessorar a Diretoria da Ordem dos Advogados do Brasil –
Subseção Bauru, no encaminhamento das matérias de sua

competência; 
 

II - elaborar trabalhos escritos, inclusive pareceres, promover
reuniões, pesquisas, seminários e demais eventos que estimulem o

estudo, a discussão e a defesa dos temas respectivos, os quais
serão aprovados pela Comissão e submetidos à Presidência da

Subseção, previamente à sua divulgação.
 

III - cooperar e promover intercâmbios com outras organizações de
objetivos iguais ou assemelhados; 

 
IV - criar e manter atualizado centro de documentação relativo às

suas finalidades; 
 

V - manter contato permanente com as Comissões congêneres na
Subseção, informando-as sobre as atividades desenvolvidas e as

diligências realizadas no sentido de mútua colaboração;



ANO 2019
Presidente:  Dr. Felipe Alvarez dos Santos

Reuniões
Administrativas e Temáticas



Evento "Encontro de Direito
Internacional e Direitos

Humanos: caminhos humanos
na dignidade ameaçada"

Outubro/2019 

Organizado pela Comissão de Direito Internacional em

parceria com a  Comissão de Direitos Humanos

Foi realizado na Casa da Advocacia da 21ª subseção

da OAB/SP. Contou com partocinadores.

 As palestras versaram sobre a Teoria Crítica dos

Direitos Humanos, Mobilidade Humana e Estudos

Migratórios. 



Reuniões

Evento Internacional

Redes Sociais

      Administrativas e Temáticas

ANO 2020
Presidente: Dra. Letícia Rodrigues de Souza 1ª Reunião Extraordinária

 -Transição de Presidência
05.fev.20



1ª REUNIÃO ORDINÁRIA
 04.mar.20

“Coronavírus: impactos da crise sanitária”

O tema proposto na reunião foi: “Coronavírus: impactos da
crise sanitária”, introduzido pela Presidente Dra. Letícia ao

tratar do cenário atual e a necessidade da visão de uma
saúde única por constituirmos um mundo único, sendo
ressaltados os direitos à dignidade humana, à saúde e à

vida. Os debates versaram sobre questões internacionais
e nacionais envolvendo a nova doença, tais como: o

significado OMS declarar emergência global de saúde
pública, os fechamentos de fronteiras e repatriamento, as

alterações na legislação nacional, judicialização de
assuntos decorrentes da saúde e aumento da xenofobia.

Entre outros assuntos, foi abordada a necessidade de
cooperação entre os povos para o desenvolvimento da

ciência e consequentemente uma vacina ou medicamento
para combater a COVID-19 e a possibilidade dos países

solucionarem 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 as

formas de atuação.



2ª REUNIÃO ORDINÁRIA 
22.abr.20

“Cooperação internacional e estratégias de enfrentamento”
O tema principal de debates da reunião foi: “Cooperação

internacional e estratégias de enfrentamento”. Sob a perspectiva
da contradição entre relações interpessoais globalizadas e

aumento de ações individualistas no cenário atual, abordou-se a
necessidade de ações estratégicas e cooperação para responder à

Pandemia em escala global, bem como o incentivo das
Organizações Internacionais para que haja união, solidariedade e

ações multilaterais. Foi realizada uma exposição pelo membro
Fábio sobre as limitações e aplicações de forças armadas nas

respostas para a Covid-19 e as diferenças na atuação em território
nacional e internacional, usando como exemplo as forças armadas

brasileiras e americanas. Os debates versaram sobre a
possibilidade da ajuda através da prestação de cuidados, da

logística, desenvolvimento de vacina e medicamentos e apoio à
ordem e segurança pública, considerando que as tradições de cada

país são diferentes. Entre outros assuntos, discutiu-se sobre as
diversas regiões do Brasil e como as forças armadas colaboram
com ações humanitárias em benefício da sociedade, como em

campanhas de orientação, arrecadação de alimentos, colaboração
para produção de equipamentos de proteção, transporte de

insumos e higienização de locais públicos, sendo essas ações
humanitárias coordenadas e de grande importância, e que podem
somar-se a outros meios de cooperação e ajudas humanitárias. Ao

final, foram evidenciadas reflexões de como ficará o contexto
mundial após crise e se o Direito Internacional e se as
Organizações Internacionais devem sofrer mudanças.



O tema de debates da reunião foi: "Objetivos de Desenvolvimento
Sustentável: Relação entre a AGENDA 2030 e a Pandemia”. Após breve

abordagem sobre a importância do Pacto Global que a Ordem dos
Advogados do Brasil, seção São Paulo aderiu e a responsabilidade de

contribuir para o alcance da agenda global de sustentabilidade, e
reflexões sobre as ações da subseção de Bauru estarem em

consonância com os objetivos globais e as metas, a Dra. Natalia realizou
a apresentação com uma introdução histórica dos Objetivos de

Desenvolvimento Sustentável (ODS), e após relacionou a Agenda 2030
da ONU com a Pandemia de Covid-19 sobre como estão sendo e serão

afetadas as Ações e Objetivos inicialmente propostos. Ressaltou a
importância dos ODS por trazerem uma perspectiva mais abrangente e

universal e destacou suas cinco áreas prioritárias – pessoas, planeta,
prosperidade, paz e parceria, sendo que essas áreas são trabalhadas de
forma multinível, do macro para o micro e vice-versa, sendo o trabalho
desde o âmbito local até o internacional. Com relação à pandemia de

Covid-19 observou que os ODS serão afetados por tratarem também de
questões econômicas e sociais e que a doença também gera uma crise

humanitária da saúde, o que por óbvio coloca em risco o alcance dos
Objetivos e força à busca por novos caminhos para serem atingidos.

Concluiu que apesar de ambiciosos neste momento, muitos podem ser
os avanços. Durante os debates, outras questões foram sugeridas e

sustentadas, como a paradiplomacia, os bens públicos globais,
mudanças de comportamentos sociais e relações internacionais.

3ª REUNIÃO ORDINÁRIA 
27.mai.20

“OBJETIVOS DE DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL: 
Relação entre a AGENDA 2030 e a Pandemia”



4ª REUNIÃO ORDINÁRIA 
10.jun.20

"Paradiplomacia 
e 

Bens Públicos Globais"



O primeiro tema de debates da reunião foi 
“PARADIPLOMACIA”, com exposição pela membro consultora da

Comissão, a internacionalista Maiara Bezerra, que iniciou a
apresentação com as definições de Diplomacia e de

Paradiplomacia, ressaltando as diferenças entre elas. Destacou a
paradiplomacia como processo de atuação de agentes

subnacionais nas relações internacionais, sendo uma das suas
principais características, a cooperação, visando o desenvolvimento

local. Enfatizou as áreas de atuação da Paradiplomacia, dentre
Negociações internacionais, participação público-privado na

promoção das cidades, cooperação internacional e
desenvolvimento. Dentre outras abordagens sobre o tema, como as
que envolvem legislações, exemplificou os acordos entre cidades-

irmãs e algumas relações entre elas, como as características em
comum que as aproximam. Sobre diplomacia na saúde, explanou
sobre a visão histórica e como ocorreu o desenvolvimento com a
globalização da ciência e da pesquisa farmacêutica, reformulação
de programas de saúde pública, entre outros. Foram esclarecidas
práticas de paradiplomacia e como o instituto está sendo utilizado
no combate e tentativas de solução para a pandemia. Concluiu que

a paradiplomacia tem sido uma ferramenta nas diretrizes dos
governos estaduais para a contenção da COVID-19, o que

proporcionou maiores reflexões dos participantes durante os
debates na reunião.

4ª REUNIÃO ORDINÁRIA
 

“PARADIPLOMACIA”



O tema de debates “BENS PÚBLICOS GLOBAIS”,
 foi exposto pela Dra. Amanda T. Lenci Paccola que primeiramente os conceituou como “uma proposição de
restringir os direitos de propriedade, sobre bens de utilidade e interesse público” e esclareceu a divisão, pela
doutrina, em três categorias, citando exemplos, sendo elas: 1 - Tratados tradicionais que, desde o século XVII,

objetivam criar um quadro regulamentar comum, multilateral e de alcance global. 2 - Bens que até
recentemente eram considerados nacionais, mas, com o processo de globalização, ultrapassaram o âmbito da
soberania nacional, entrando em domínio global. 3 - Bens públicos naturais, os quais, devido ao seu consumo

predatório e descuidado, foram reconhecidos como Bens Públicos Globais a serem defendidos. Abordou mais
especificamente sobre a questão de uma possível vacina para a Covid-19 ser considerada bem público global,

ao ser enquadrada na segunda categoria. Contextualizou o fato de em maio de 2020, a Organização Mundial da
Saúde - OMS ter aprovado uma resolução que determina que uma eventual vacina contra o coronavírus será
considerada um bem público mundial e que para apoiar a possibilidade da quebra de patentes de vacinas ou

tratamentos, a resolução cita a Declaração de Doha (já usada anteriormente no combate ao HIV) da Organização
Mundial do Comércio (OMC), de 2001, que abre caminho para que países pobres/em desenvolvimento façam o

licenciamento compulsório de vacinas e remédios em emergências de saúde, para terem acesso igualitário a
tratamentos médicos. Salientou as posições a favor e contrárias de alguns países que já haviam ae manifestado

e finalizou  a apresentação com uma reflexão de valores sobre onde estão na balança o peso da vida
(representado pelo acesso aos medicamentos e vacinas) versus o poder/controle e dinheiro (proteção das

patentes mesmo que resulte em restrição do acesso), bem como a visão de países de primeiro mundo e países
de terceiro mundo (como o Brasil) sobre o assunto. Os debates foram enriquecedores e proporcionaram a

participação e troca de conhecimentos de todos os presentes na reunião.

4ª REUNIÃO ORDINÁRIA 
“BENS PÚBLICOS GLOBAIS”



5ª REUNIÃO ORDINÁRIA 
27.jul.20

Assuntos administrativos e planejamento das atividades do
segundo semestre.



6ª REUNIÃO ORDINÁRIA 
26.ago.20

“Reflexos da pandemia nos contratos
internacionais”

Na Reunião realizada em 26 de agosto de 2020 foi
abordado o tema: “Reflexos da pandemia nos contratos

internacionais”, com exposição pela Dra. Ana Carolina
Veríssimo Craveiro. Inicialmente foi apresentado o

conceito de contrato internacional e discorrido como
ocorreu a inclusão na legislação brasileira, historicamente.

Foi argumentado como o atual cenário de pandemia afetou
direta e indiretamente diversos tipos de contratos

internacionais e então tratou-se das variadas formas de
responsabilização por perdas e danos, e como as

excludentes podem estar previstas nos contratos. Dentre
os assuntos abordados que têm relação com motivos de

força maior e excludentes de responsabilidade por perdas
e danos, destacaram-se, durante a apresentação: Instituto

de Força Maior, “Force Majeure Certificate”, “Frustration”, e
o Tratado de Uniformização da Lei Internacional de Venda

de Mercadorias. Ao final, foram apresentadas reflexões
sobre a necessidade de comprovação da relação entre a

pandemia e os motivos que causaram eventual
impossibilidade de cumprimento de acordo, encerrando-se

a reunião após os debates entre todos membros
participantes.



7ª REUNIÃO ORDINÁRIA 
24.set.20

“Aspectos atuais da migração”

O tema de debates da reunião realizada em 24 de setembro de
2020 foi “Aspectos atuais da migração”, com exposição pelo Dr.
Guilherme Bittencourt Martins que tratou de diversas questões

inerentes à migração e ao refúgio, tanto no cenário nacional,
como internacional. A explanação versou ainda sobre os

impactos da pandemia que agravou a situação de
vulnerabilidade. Destaque foi dado à dificuldade de condições
de higiene e acesso a serviços de saúde, aumento de uso de

meios irregulares para atingir territórios, tragédias com
migrações forçadas, maior vulnerabilidade de refugiados e

migrantes índios, mulheres e crianças,  xenofobia, trabalhos
informais e análogos à escravidão, refugiados ambientais, além

da necessidade de medidas assistenciais, acompanhamento
psicológico e orientação jurídica eficazes. O excesso de

burocracia e a falta de assistência técnica adequada e de
gestão são fatores que agravam a vulnerabilidade. Tema de
grande preocupação e que merece atenção especial, ações
eficientes em âmbito administrativo, jurídico e social. Houve
debate enriquecedor entre os membros que proporcionou

reflexões sobre possibilidades e formas de estabelecer
incentivos e políticas para assessorar migrantes e refugiados.



8ª REUNIÃO ORDINÁRIA 

Na reunião realizada em 28 de outubro de 2020 tratou-se do tema “Panorama Eleitoral Internacional” que foi apresentado pelos membros consultores
internacionalistas Maiara Bezerra e Fábio Ferreira Andrade, com exposição através dos subtemas "Pandemia e Democracia em 2020” e “Corrida

eleitoral dos EUA em 2020”, respectivamente. Dentre os assuntos abordados, foi descrito um panorama geral global sobre quais os efeitos da
pandemia nas disputas globais, com foco nos impactos à gestão pública, acentuando problemas sociais internos e externos dos países como:

desigualdade social, capacidade econômica, tecnológica e política, o que gerou um estado de emergência a níveis nacionais e impactos nas relações
internacionais. Especificamente foi explanado um panorama geral sobre eleições pelo mundo, como exemplo: República Dominicana Sérvia, Islândia,
Polônia, França, Uruguai, Chile, Austrália, Etiópia e Brasil, com diversas questões para reflexões que foram debatidas entre os membros e convidados.

Sobre os Estados Unidos foi demonstrado detalhadamente como funciona o sistema e processo eleitoral naquele país, especificando sobre legislativo,
executivo e judiciário, além de abordagem histórica sobre os partidos políticos, Republicanos e Democratas, e disputas eleitorais, com foco na corrida

eleitoral atual e diversos tópicos que envolveram os debates dos candidatos à presidência neste ano, dentre os quais destacamos: economia; meio
ambiente; Covid-19; Suprema Corte; integridade do processo eleitoral; raça e violência nas cidades; e política externa. Durante os debates, foi refletido

sobre possíveis reflexos e impactos deste cenário e do pós-eleições para o Brasil e a influência política para as relações internacionais. 

"Panorama Eleitoral Internacional"
28.out.20



2ª REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA 
16.nov.20

A pauta para realização de reunião
extraordinária versou sobre a

indicação à nomeação de novos
membros efetivos para integrarem a

Comissão, e continuação dos debates
sobre o tema "PanoramaEleitoral

Internacional" no pós-eleições
americanas, com foco em

comparações com o processo
eleitoral brasileiro, sendo discutido

sobre: lisura e judicialização das
eleições, obrigatoriedade do voto e

influência das fake news.



Como último tema de debates do ano de 2020, na reunião realizada
em 25 de novembro foi tratado sobre: “Meio Ambiente e o Direito

Internacional”, com exposição pela Dra. Ana Gabriela Rodrigues
Abdelnur Abrahão. Foi abordada primeiramente a subdivisão do

Meio Ambiente por segmentos: natural, cultural, artificial, do
trabalho e patrimônio genético. Após, relatados marcos históricos

como a Conferência de Estocolmo em 1972, CÚPULA DA
TERRA/RIO-92, Metas de AICHI e Agenda 2030. Como foco, foi

detalhado o Quinto Relatório Panorama da Biodiversidade Global da
ONU. Em continuidade, documentos internacionais sobre o tema de
debates foram demonstrados, como o Protocolo de Kyoto, Emenda
de Doha e Acordo de Paris. Dentre outros assuntos, foram citadas

algumas iniciativas no Brasil visando a preservação do Meio
Ambiente, como Operação Verde Brasil, Programa Floresta + e
Programa Floresta + Carbono, Combate Lixo ao Mar, Programa
Lixão Zero. Para finalizar, mencionada a proposta do Green New

Deal para combater as mudanças climáticas e desigualdades sociais
que foi derrotada no Senado dos EUA e o Cisne Verde que é a

probabilidade de crises financeiras devido às mudanças climáticas.
Ao final, após a exposição de exemplos polêmicos atuais que

envolvem o meio ambiente e as relações internacionais os membros
puderam debater e discutir sobre possíveis impactos, formas e

meios de atuações, validade e eficácia de documentos
internacionais, acordos, tratados e o direito transnacional.

9ª REUNIÃO ORDINÁRIA 
25.nov.20

“Meio Ambiente e o Direito Internacional”



O Evento Internacional “Repercussões Jurídicas Pós-pandemia no Chile,

Brasil e Colômbia” realizado em 15.07.2020, pela OAB/Bauru, com

exposições em português e espanhol, por renomados palestrantes

diretamente do Chile, Colômbia e Brasil, possibilitou interessantes

reflexões de direito comparado e aprendizado muito relevante.

A Comissão de Direito Internacional que participou da organização teve a

honra de compor a mesa representada pela presidente Letícia Rodrigues

e os membros tiveram grande participação através dos debates após as

apresentações.

Evento Internacional "Repercussões Jurídicas Pós-pandemia no Chile,
Brasil e Colômbia”"

 



compartilhar informações e ações
da Comissão, proporcionando

visibilidade e acesso à informação
das atividades desenvolvidas;

divulgar conteúdos informativos e
atualidades inerentes a temas do

Direito Internacional;

cooperar e promover intercâmbio
com organizações de mesmos

objetivos.

Proposta de:

Perfil da Comissão de Direito
Internacional no Instagram 

REDES SOCIAIS



Página da Comissão de Direito
Internacional no site da OAB/Bauru

visando acesso à informação e
transparência do Regimento Interno,

Atas de Reuniões e demais atividades
realizadas. 



Considerações Finais

Neste ano de 2020, com o advento da pandemia de Covid-19 e em respeito ao distanciamento social, somente a primeira reunião
ordinária foi presencial, sendo as demais reuniões realizadas virtualmente. Este formato possibilitou a participação de pessoas de

outros municípios, bem como o Evento Internacional com palestrantes diretamente do Chile e da Colômbia. 
No decorrer das reuniões houve participação de vinte e duas pessoas, entre elas, os membros da Comissão com pelo menos duas

participações, e convidados entre advogados, representantes da diretoria e outras comissões desta Subseção, membros da
Comunidade Jurídica e Internacionalistas, todos atuantes ou com interesses afins à especialidade do Direito Internacional. Quatro
dos membros efetivos participaram do Curso de Inglês Jurídico ministrado pela ESA Bauru, além dos membros terem participação

nos demais eventos proporcionados pela Subseção e outros inerentes ao tema do Direito Internacional, Direitos Humanos e
Relações Internacionais promovidos por outras Instituições.  

A ativação das Redes Sociais possibilitou a visibilidade e transparência das atividades realizadas e permitiu contato e diálogos com
outras comissões sobre interesses do direito internacional, da Seção São Paulo e de outros Estados, e também proporcionou

conhecimento das atividades entre as demais comissões da 21ª Subseção. O formato de reuniões temáticas, neste momento de
distanciamento,  foi enriquecedor e proporcionou trocas de experiências e conhecimentos, aperfeiçoando os saberes, e

embasando a atuação dos profissionais em suas atividades, além de ter possibilitado ideias e sugestões de ações. Ademais, a
Comissão procedeu aos encaminhamentos necessários dos casos que envolvem o Direito Internacional reportados pela Casa da

Advocacia de Bauru.
Em nome dos Membros da Comissão, agradeço a oportunidade do espaço para debates dinâmicos e enriquecedores, e atuação

em temas sobre o Direito Internacional, na certeza de que daremos continuidade no próximo ano nas ações iniciadas e nas
propostas sugeridas no decorrer das reuniões do ano corrente.

 Obrigada!

Letícia Rodrigues de Souza
Presidente da Comissão de Direito Internacional da OAB/Bauru

  


