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                    Aos 16 dias do mês de novembro de 2020, às 20 horas, foi realizada a primeira Reunião 

Extraordinária do ano vigente entre os membros da Comissão de Direito Internacional da OAB Bauru/SP, 

através da plataforma Google Meet 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. Fernanda Prebianchi Montanha Mandelli.  Os 

membros consultores internacionalistas Sr. Fábio Ferreira Andrade e Sra. Maiara Bezerra da Silva. A 

Presidente da Comissão realizou a abertura da reunião, cumprimentados os presentes e dando as boas-

vindas. ORDEM DO DIA – A presidente justificou a reunião para realizar a indicação de novo membro à 

Comissão e também por ter havido comum acordo entre os membros sobre a importância de dar 

continuidade aos debates sobre eleições. Então, anunciou a indicação da Dra. Fernanda Prebianchi 

Montanha Mandelli a membro efetivo da Comissão de Direito Internacional da 21ª Subseção da OAB/SP, 

e ressaltou o quanto ela vem contribuindo com a Comissão no corrente ano, sendo que então passa a 

integrar o quadro de membros da Comissão. COMUNICAÇÕES DOS PRESENTES. A Dra. Fernanda fez 

agradecimentos e salientou a importância dos debates que tem acompanhado desde o início do ano de 

2020, bem como o quanto de conhecimento está sendo apropriado através das exposições e debates. 

Os membros participartes também expressaram as boas-vindas à nova integrante.  DEBATE TEMÁTICO 

– Findo esse primeiro momento da reunião, foi dada continuidade aos debates sobre o tema “Panorama 

Eleitoral Internacional” a partir de reflexõs sobre o período posterior às Eleiçõs nos EUA e ao primeiro 

turno das eleições municipais no Brasil. A Dra. Letícia deu início à discussão trazendo a questão  do 

comportamento do presidente D. Trup após a apuração dos votos ao alegar que as eleições foram 

forjadas e não aceitar a vitória de Biden, e ainda a questão do percentual de eleitores que deixaram de 

comparecer às urnas para a votação obrigatória no Brasil, o que possibilita a reflexão sobre a a 

obrigatoriedade do voto em comparação à falta de obrigatoriedade nos EUA. Pela Dra. Fernanda foi 

elucidado que as abstenções eram esperadas por conta da pandemia, que entende que há relativização 

da obrigatoriedade do voto no Brasil ante a facilidade de justificativa e pagamento de multa. Também 

destacou que se espantou com a quantidade de votos que o Trump recebeu, que esperava que a 

rejeição fosse maior pelo que as pesquisas demonstravam. Pelo Sr. Fábio foi relatado que a abstenção 

no Brasil foi o esperado. Embora nos EUA a questão do voto não é obrigatório mas que acredita que 

teve bastante votos nessa eleição por conta do voto pelo correio. Entende que o voto no Brasil também 

nao tem que ser obrigatório, e que no Brasil, diferentemente dos EUA, tem um Órgão do Poder 

Judiciário (STE) que cuida especificamente das questões eleitorais. Pela Dra. Leticia refletido se haveria 

mudança no comportamento dos brasileiros se o voto fosse facultativo. A Dra. Amanda ressaltou que o 

o Brasil não está preparado para o voto facultativo e que a obrigatoriedade é uma maneira de fazer a 



população participar das eleições, isso porque, entende que o brasileiro ainda não possui maturidade 

para ter consciência da importancia do voto, por várias questões inerentes à nossa sociedade. A Dra. 

Natalia expressou seu entendimento que se não houve essa obrigatoriedade a abstenção seria maior, 

pois boa parte da população não se vê representada pelos candidatos, mas que se surpreendeu com os 

resultados bauruenses. A Sra. Maiara esclareceu de alguns resultados serem ligados à moviemntos em 

periferiais e de relevância da representação feminina no Governo. Questionou sobre as atuais 

mudanças na lei eleitoral. A Dra. Fernanda explicaou a mudança quanto à coligação e que acredita que 

a mudança é positiva pois não é possível eleger candidatos sem representatividade, sendo que quanto 

mais votos mais legitimidade tem o candidato, e que isso dá força para mudanças ocorrerem. A Sra. 

Maiara completentou dizendo que  essas eleições foram interessantes ante a presença de novas pessoas 

em cargos eletivos, muitos advindos de grupos minoritários, como mulheres negras, comunidade 

indígena eoutros gêneros, principalmente em estados do Norte e Nordeste. A Dra. Natalia ressaltou o 

quanto é interessante notar que o sudeste critica o nordeste com relação a votos, mas que o sudeste 

não mudou, diferentemente do nordeste. Pela Sra. Maiara foi dito que no nordeste a política e o voto 

são levados muito a sério, é uma região participativa, e que o preconceito com essa região vem pela 

falta de conhecimento. Na sequencia dos debates, pela Dra. Leícia foi questionado à reflexão de todos 

sobre a segurança dos votos e influência das fake news e qual a justificativa das eleições americanas 

não serem eletrônicas. A Dra. Amanda indagou sobre as consequencias da boca de urna, oq ue foi 

esclarecido pela Dra. Fernanda que ressaltou a importancia do sistema político depender de confiança. 

Pela Dra. Amanda foi lembrada a tentativa de invasão frustada do site do TSE, e que também acredita 

na credibilidade da urna, por não ter conexão direta com a internet. A Dra. Natalia expresou que as 

eleições deveriam ter sido adiadas por conta da pandemia, uma vez que os números na região estavam 

altos. O Sr. Fábio explicou que cada estado tem um peso eleitoral, avaliado por questões demográficas, 

politicas e econômicas e que de acordo com a influência do estado nessas questões os “ministros” são 

indicados pelo voto do partido; que é importante a base eleitoral (Congresso) ser o mesmo partido para 

faciliar a governabilidade. A Dra. Fernanda aduziu seu entendimento sobre o problema dos EUA ser o 

mesmo do Brasil, por conta do tamanho dos países e oriegem no federalismo e aduziu sobre a diferença 

do poder e autonomia dos estados, comparando como é no Brasil e nos EUA e que no Brasil poderia ter 

mais plebiscitos, consultas populares. Pelo sr. Fábio foi alegado que nos EUA são 50 escolhas de 

representantes em um dia, o que torna tudo mais dificil e salienta a diferença das duas constituições, 

alegando que desde a formação dos EUA os estados são mais independentes e a união não pode barrar 

ou criar ferramentas para diminuir essa independência. Mas com relação a acordos internacionais os 

estados não tem força para essas negociações, apenas a União tem. Maiara questionou sobre os direitos 

políticos e o voto dos presos e discorreu sobre essa questão nos EUA e o quanto o impedimento foi 

prejudicial na representatividade ante a maioria de negro no sistema carcerário e o quanto questões 

como essas, de violação de direitos, podem favorecer a manipulação das eleições e ser um retrocesso 

para a representatividade. Pelo Sr. Fábio foi ainda feita comparação da discriminação de alguns grupos 

e a aceitação como eleitores e nas bases militares. O último subtema dos debates enunciado pela Dra. 

Letícia foi a judicialização das eleições. O Sr. Fábio entende que a questão das eleições americanas é 

cansativa, e que já teve algo similar na história eleitoral americana, com o Bush Filho e Al Gore (Bush 

ganhou com diferença bem pequena de votos), sendo que quem decidiu a eleição foi a Suprema Corte. 

Isso foi muito ruim para Bush no mandato, o que só mudou depois dos acontecimentos do 11 setembro., 

E que agora com Trump e Biden seria a mesma situção, se Trump pedir vai ter outra recomtagem, o que 

enfraquece a visão de democracia nos EUA, demorar para ser resolvido e ser ainda mais doloroso em 

um ano que já foi tão difícil para todos. Pela Dra. Fernada foi enunciado que acredita que Trump se 



 

colocaria acima do interesse público, diferentemente do caso do Al Gore, que abriu mão dessa disputa 

depois de um tempo pois viu que estava prejudicando o povo, mas que o Trump pode alegar sua 

legitimidade pela quantidade de votos que teve. Compreende que a judicializaçao é muito negativo mas 

às vezes necessário. A Sra. Maiara fez projeção com base do entendimento de Angela Davis que entende 

que nenhum dos dois eram a melhor opção para os EUA, mas a escolha pode ser pautada naquele que 

é melhro para dialogar. Acredita ainda que isso vai ser uma tendência nas próximas eleições no Brasil.  

A Dra. Amanda trouxe a reflexão sobre políticos, política e poder, sendo que entende estarem ou 

pautados pelo idealismo ou em interesses particulares. A Dra. Natalia também expressou sua 

perspectiva de preocupação e negativa ante a necessidade de alguma influência para ser eleita, sendo 

que a mudança no sistema eleitoral dependeria da própria consciência da população, mas que sente 

uma desesperança geral na sociedade quanto a isto. A Dra. Letícia expressou seu entendimento baseado 

na credibilidade do poder de mudança, e que apesar de demorado por envolver mudança cultural, abrir 

mão não é o caminho. A Dra. Fernanda encerrou os debates dizendo que apesar da mudança ser lenta, 

há esperança de melhora. Inexistindo demais assuntos a serem tratados, a Presidente declarou a 

reunião encerrada às 21 horas e 16 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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