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                    Aos 28 dias do mês de outubro de 2020, às 20 horas e 06 minutos, foi realizada a oitava

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

Bauru/SP, através da plataforma Google Meet de reuniões virtuais. Participaram 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 Dr. Sérgio Saliba Murad, Dra. Ana Carolina Veríssimo

Craveiro, Dra. Ana Gabriela Rodrigues Abdelnur Abrahão, bem como os membros consultores

internacionalistas Sr.Fábio Ferreira Andrade e Sra. Maiara Bezerra da Silva. Também estavam presentes

os convidados Dra. Fernanda Prebianchi Montanha Mandelli, Dra. Monica Maria Ankudovicius Bressan, 

Dra. Marta  Adriana Gonçalves Silva Buchignani, Dr. Arthur Moreira Delgado, Sr. Vitor Fernandes, Sr. 

Lucas Diego Fonseca Batista e a Sra. Lisiane Varoto de Oliveira. Iniciados os trabalhos, a Presidente da 

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

Seguidamente houve uma rápida apresentação dos membros pois haviam covidados.  Na sequência foi 

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

posteriormente aprovada. COMUNICAÇÕES DA PRESIDENTE - Seguidamente, a Presidente passou para 

comunicação de questões administrativas, agradecendo a presença dos convidados e a possibilidade do 

convite se estender a outras pessoas que tenham interesse no tema direito internacional. Ressaltou 

ainda o perfil da comissão no instagram (@direitointernacionaloabbauru). Da mesma forma relatou que 

a página da Comissão no site da OAB Bauru já está no online e lá estão arquivadas as atas de todas as 

reuniões (http://oabbauru.org.br/comissao-de-direito-internacional). ORDEM DO DIA – A presidente 

relatou a continuidade das reuniões virtuais enquanto durar a pandemia e pediu sugestões de assuntos 

temáticos para debates. PALAVRA DOS PRESENTES. Pela Dra. Amanda foi ressaltada a importância do 

resultado do Plebiscito realizado no Chile por uma nova Constituição .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. Informados os próximos eventos da OABonline: 

Curso de Prática na Advocacia Familiar: alimentos, que ocorrerá nos dias 3, 4 e 5 de novembro. Curso 

sobre Marco Regulatório do Saneamento e Perspectivas ambientais, dia 11 de novembro. Curso da 

ESA/Bauru de Prática de Inventário e Partilha nos dias 8, 10, 15 e 17 de dezembro. Curso Common Law 

x Civil law, na EPM, no dia 19 de novembro. I Webnar Brasil-Espanha: Proteção Multinível de Direitos 

Fundamentais pela ESA Nacional no youtube. Também foi comunicado as campanhas solidárias do 

Outubro Rosa, para doação de lenços a serem destinados a mulheres que lutam contra o câncer, e o 

Churrasco Vicentino, no dia 8 de novembro, com ingressos disponiveis na Casa da Advocacia de Bauru.

DEBATE TEMÁTICO -  Findo esse primeiro momento da reunião, foram iniciados os debates sobre o 

tema: PANORAMA ELEITORAL INTERNACIONAL, exposto pelos internacionalistas Fabio e Maiara. Sendo 

assim, a Presidente, Dra. Letícia, abriu os trabalhos: Vivemos um contexto de incertezas sociais, 

econômicas e políticas. Um ano de impactos que não estavam previstos. A situação de emergência em 

saúde pública e declaração de pandemia trouxe influência nos governos e nas políticas públicas, no 



Brasil e no Mundo. Soma-se a isso algumas questões urgentes e emergentes, que são decisivas para 

futuro da humanidade e bem-estar das próximas gerações.  Este período trará consequências 

significativas para a sociedade contemporânea. Nesse novo contexto de transformações, o setor público 

passará por grandes desafios para se adaptar, de forma célere, às novas mudanças exigidas pela 

população. O mundo interligado está em vulnerabilidade, as relações internacionais estão afetadas. 

Como as organizações internacionais serão impactadas? Até que ponto as eleições em diversos países 

foram impactadas com as medidas de prevenção de contágio da Covid-19? E o que podemos 

compreender de impactos nas relações internacionais com o resultado de algumas eleições, 

considerando mudanças ou permanência de poderes e de gestão pública? No Brasil, as eleições 

municipais foram adiadas. Como está o panorama eleitoral internacional?”. A membro consultora, 

internacionalista Maiara deu início às exposições, com o subtema: Pandemia e Democracia em 2020: 

Demonstrou um panorama geral global sobre quais os efeitos da pandemia nas disputas globais. O 

coronavírus trouxe impactos na gestão pública, acentuando problemas sociais internos e externos dos 

países como: desigualdade social, capacidade econômica, tecnologica e política. O que gerou um estado 

de emergência a nível nacional e impactos nas relações internacionais. Trazendo questões como: se a 

pandemia poderá abrir caminho para novas lideranças? Fato é que a atuação do líder no enfrentamento 

a pandemia for tida como insatisfatória pode negativar sua imagem, gerando o fortalecimento da 

oposição e enfraquencendo governo atual, o que abre caminho para novas lideranças. Em especial os 

paises do Sul-Global sentiram os efeitos da pandemia, pois esses países tem problemas econômicos e 

sociais sérios que foram agravados pela pandemia. Há regiões com sistemas de saúde precarios e já com 

outras epidemias como sarampo e dengue. Mas há fatores que podem também ajudar governos atuais 

continuarem no poder, isso porque em momentos de incertezas costumam favorecer as opções que já 

conhecem. Para maiores informações tem o site poder 360 que traz gráficos sobre a pandemia. Expôs

um panorama geral sobre eleições pelo mundo. Na Républica Dominicana as eleições foram adiadas de 

17 de maio para 05 de julho, sendo que quem ganhou foi a oposição na pessoa de Luis Abinader, Social 

Democrata que acabou com 16 anos de hegemonia do partido da Libertação Dominicana. Por sua vez a 

Sérvia, sudeste da Europa, as eleições ocorreram em julho e não abril, antes da eleição o partido 

progressista ganhava de acordo com pesquisas porque soube lidar com a crise e esta mais popular do 

que nunca. Já na Islândia houve a reeleição do presiddente, pois a sociedade acredita que ele esta 

gerindo bem economia. Mas houve uma participação inferior a outros períodos eleitorais. A Polônia 

teve a eleição adiada e foi a mais acirrada da história, comprovando a profunda divisão do país. O 

presidente conservador foi reeleito, faz mensões que trazem mal estar internacional, e após as eleição 

cresceu o movimento anti vacina. Na França ocorreram eleições municipais no começo de março, 

houveram críticas ao presidente por acontecer o primeiro turno bem durante pandemia, assim 60%  dos 

eleitores não foram votar, um recorde histórico. O partido do atual presidente perdeu nas grandes 

cidades, dando lugar a candidatos com pautas verdes e ecológicos de esquerda. No Uruguai a eleição 

era para ser em maio e ocorreu em setembro, mas com grande número de eleitores. A esquerda detêm 

o poder em Montevidel, a direita ganhou na maioria dos estados. Há um amadurecimento político no 

país passando da esquerda para a direita, mas certas diretrizes foram mantidas, o que é visto com bons 

olhos pelos organismos internacionais. O Uruguai também fez testagem em massa e não fechou 

comércio, o que foi elogiado como melhor sistema de saúde da América do Sul. O Chile teve um 

plesbicito para substituição da constituição, a antiga não dava grande espaço para a participação politíca 

das mulheres. Estão esperando a contribuição feminina para essa nova constituição. Mais de 70% da 

população foi a favor nova Constituição. Por sua vez na Índia a eleição prevista para março ocorerrá nos 

proximo dias. Com a pandemia ocorreu o crescimento do trabalho, tráfico e casamento infantil, 

agravando esses problemas. O governo lida com a doença não como crise de saúde mas como uma 

questão de lei e ordem, o que aumentou a violência. Líder difícil e divisionista. A Austrália passou a 

eleição para ano que vem e está gastando bastante para recuperação econômica e garantir o controle 



da Covid. Já na Etiópia as eleições eram para ocorrer em agosto mas ainda não foram remarcadas, pois 

não tem como garantir segurança nas eleições, a oposição acusa que esse adiamento é para darem um 

golpe o que divide o país e o que se aproxima de uma grande crise civil. Agora no Brasil vai ocorrer as 

eleições municipais em novembro. Acredita-se que a pandemia vai afastar muitos eleitores das urnas, 

similar ao que está ocorrendo e ocorreu em outros países. Esperado disputas mais abertadas porque 

pessoas estão menos confiante na política e no poder do voto. Para finalizar deixou as seguintes 

perguntas para reflexões e para serem debatidas ao final das apresentações: “A democracia tem 

cumprido suas promessas?; O que acontecerá com os sistemas democráticos pós-Covid19?; A pandemia 

poderá abrir caminho para novas lideranças? E para uma nova hegemonia mundial?; A democracia pode 

ser uma ferramenta para enfrentar o coronavírus e suas consequências? Pós- crise, o mundo se tornará 

menos globalizado?; O coronavírus vai acelerar a crise do capitalismo ou, ao contrário, será usado para 

uma restrição autoritária?”. Em prosseguimento, passou-se a palavra para o membro consultor,

internacionalista Fábio que apresentou o tema: “Panorama Eleitoral Internacional: corrida eleitoral dos 

EUA em 2020”. Iniciou sua fala explicando de forma breve a estruturação de governo dos EUA, relando 

que é um Estado federado com uma democracia representativa que tem como base uma Constituição. 

Há separação dos poderes (“Ckecks and balances”), sendo o Legislativo  constituido pelo congresso de 

onde emanam leis federais, declarações de guerra e o poder de aprovar tratados; o Executivo é 

constituído pelo Presidente, chefe das forças armadas, com poder de veto e de nomear ministros; o 

Judiciário é constituído pela Suprema Corte e tem a função de interpretar leis e poder para derrubar 

questões inconstitucionais. Com relação a partidos políticos destacou que há vários, sendo os mais 

expressivo os Republicanos e Democratas, e os demais partidos se unem a eles, uma vez que são fortes 

e tem uma longa história. Os Republicanos  são considerados conservadores, apoia a ideia de liberalismo 

econômico mas é conservado na área fiscal e social, sSendo o seu candidato atual o D. Trump. Já os 

Democratas são mais progressitas, lidam com questões econômicas e sociais, a favor dos trabalhadores, 

tendo como candidato atual Joe Biden. O processo eleitoral para presidência nos EUA funciona da 

seguinte maneira: os eleitores não escolherem o candidato de forma direta, é através do colegiado de 

cada estado. Tem que ganhar em cada colégio eleitoral e o peso entre eles variam, por exemplo a 

Flórida, que possui grande força como colégio eleitoral. E há também estados que transitam entre a 

escolha dos dois partidos (Swing states), os demais tem colegiados mais definidos com relação a escolha 

do partido. Panoramas recentes: tópicos que surgiram durante os debates: Histórico de cada candidato: 

com ataques pessoais, Trump fala da familia de Biden e este por sua vez fala do imposto de renda de 

Trump; Suprema corte: Biden criticou indicação de uma juíza por Trump, o que seria um movimento 

antiético e que democratas perderiam força nas eleições com a indicação dessa juíza, já Trump diz que 

a indicação está dentro da lei; Covid -19: Trump diz que é problema da China e eles tem que resolver, 

Biden fala da necessidade de se investir em um sistema de saúde e trabalhar a questão de impostos

referentes a medicamentos; Economia: Trump fala da recuperação em “V” e da imunidade de rebanho, 

já Biden critica até onde o livre mercado é bom para a saúde; raça e violência nas cidades: caso George 

Floyd. Integridade do processo eleitoral: Trump questiona o processo por correios, Biden alega que a 

eleição do Trump foi forjada por russos; Meio ambiente: Biden coloca um fundo internacional para estar 

na pauta em primeira mão, quer colocar os EUA de volta no Acordo de Paris e fala de sanções para 

países, como o Brasil, que não cuidam do ambiente; Política externa: Trump é questionado pelo seu 

alinhamento com coreia do norte. Dia 4 de novembro é a decisão, tem muito que pode ser feito ainda, 

é uma eleição especial graças ao desgate ocasionado pelo Covid. Até o momento Biden ainda continua 

ganhando, mas pode ocorrer o que aconteceu em 2016 com a Hilary. No entanto Biden está 

conseguindo acordos bem favoráreis e em lugares que o Trump tinha influência. Ao final Fábio indicou 

autoras sobre o tema: Cristina Soreanu Pecequilo e Fernada Magnotta, para quem tem interesse em 

saber mais do assunto. Na sequência iniciaram-se os debates. Pelo Dr. Sérgio foi ressaltado que no seu 

entendimento, uma vez que a eleição do cargo mais importante do mundo, sendo que a pessoa que 



está lá não tem apenas responsabilidade nacional mas também internacional, os candidatos poderiam

realizar debates mais formais, com riqueza de informações sobre propostas de governo, sem que se 

resumisse em um candidato desqualificar o outro. Os EUA tem PIB de 19 trilhões, e antes da pandemia 

estava em 21, sendo que passou com a covid para 19, ou seja, perderam significativo  valor no período 

de um ano para as grandes economias emergentes e apesar disso, nenhum dos dois candidatos fazem 

debate trouxeram a questão aos debates, e se apegaram a outros assuntos que podem ser considerados 

menos relevantes. Não sabe a posição real do Trump pensa sobre a Covid, e há evidências que o vírus 

veio de um país que trouxe uma queda no PIB americano. O Biden em um dos debates relatou que daria

20 milhões de dólares para o Brasil para preservar Amazônia para cessarem as queimadas. E o qual deve 

ser nossa posição sobre essa fala? Aceitamos? Temos preço estabelecido? Os debates devem ser 

importantes para conhecermos o raciocínio deles, e refletirmos se a postura apresentada tem relação 

com as futuras ações de governo e como podemos nos comportar quanto a possíveis impactos.  Pela 

Dra. Letícia foi trazida a reflexão sobre quantas questões não temos e não teremos respostas. Pelo Sr. 

Fábio foi justificado que os EUA está bem dividido, acontecendo várias coisas ao mesmo tempo, como 

a questão racial e a Covid. Com relação ao Brasil não se alinhou com os EUA mas sim com Trump, o que 

pode ser um problema para gente. Tem muita coisa que não vai ser respondida agora. A Dra. Fernanda

parabenizou os internacionalistas pelas apresentações e qustionou a perspectiva do sr. Fábio para o 

Brasil dependendo do resultado da eleições. Pelo Sr. Fábio foi respondido que a aproximação do Brasil 

não é com os EUA e sim com Trump. Caso ele seja eleito terá uma progressão do que já estamos vendo 

hoje, suas visões políticas, econômicas com algumas mudanças onde ele sentiu que não deu certo, como 

por exemplo o Acordo de Paris do qual foi criticado. Se Biden for eleito, a proposta dele é a oposta do 

Bolsonaro e deveria ser tentado uma projeção Estado com Estado. Pelo Sr. Lucas foi citada a 

interdependencia entre o Brasil e os EUA e ressaltada a existência de muitos acordos internacionais, 

como de comércio internacional – são mais políticos, são mas de pessoas pra pessoas e não entre países

- e portanto, pode não haver muitas mudanças. A Dra. Marta parabenizou os palestrantes e apresentou 

dados do The Economist sobre o apoio ao Trump de homens latinos, mas não das mulheres. A Dra. 

Amanda parabenizou os palestrantes em especial o panorama geral posto para acompanhar a situação 

em outros países. A Dra. Natalia relatou como ficou impressionada com situação da Etiópia que está a 

beira de um conflito civil. Com relação aos homens latinos, de acordo com BBC onde pesquisou, entre 

os migrantes irregulares, vários deles falaram que votariam no Trump se pudessem votar, com 

justificativas variadas e sem lógica. Pela Sra. Maiara foi descrita a dificuldade que é o processo de 

votação americano, pois tem que ser escrito o nome correto, apresentada foto correta e que se não 

estiver assim os votos são cancelados. Sendo que a maioria dos votos anulados são de pessoas que 

precisam e anseiam de mudanças sociais, como eleitores negros jovens. Há até uma campanha de 

artistas para ter esses votos validados. O processo democratico é bem tendencioso. Indicou a serie 

explicando o voto nos EUA que fala do poder da mídia, das classes sociais, metodologia dos EUA para a 

eleição. A Dra.Gabriela agradeceu os palestrantes e ressaltou ser um assunto muito delicado pois não 

interessa apenas aos EUA mas sim a todo o mundo. A Dra. Mônica agradeceu a oportunidade de 

participar. Inexistindo demais assuntos a serem tratados, a Presidente declarou a reunião encerrada às 

22 horas e 25 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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