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Eventos realizados pela Comissão:
- 12 de março de 2020: Realização de evento junto com a Comissão de Relações
Internacionais da OAB de Santos, denominado Workshop Smart City Segurança
Municipal – União Europeia.
- 26 de março de 2020: Realização de evento sobre os reflexos do Coronavírus na
Sociedade, evento este realizado no auditório do 2 andar da sede institucional da
OAB/SP. Evento cancelado por conta da pandemia.
- 25 de junho de 2020: Evento - Webinar – Direito Internacional, em conjunto com
OAB/Santos, com a presença do cônsul de Luxemburgo em São Paulo.
- 28 de julho de 2020
1) Evento em conjunto com a Comissão Acadêmica do Direito – Webinar – o
que esperar do direito.
2) Evento - Webinar - Em conjunto com a Comissão de Direito Internacional da
OAB/ES. Escolha da Lei aplicável aos contratos Internacionais como
mecanismo de liberdade econômica.
- 30 de julho de 2020: Evento em conjunto com a OAB/Santos – Direito
Internacional.
- 11 de agosto de 2020: Webinar solenidade dia do advogado.
- 10 de setembro de 2020: Seminário Acordo de Comércio Coreia – Mercosul.
- 15 de outubro de 2020: Simpósio Internacional Governança Global Desafios e
Soluções, em conjunto com a OAB/Santos.
- 19 de outubro de 2020: Evento realizado em conjunto com a Comissão de
Relações Internacionais da OAB Bahia, com a professora Ana Vastag
- 20 de outubro de 2020: Evento realizado em conjunto com a Comissão de
Relações Internacionais da OAB São Caetano, com o Dr. Renato Sorroce Zouain.
- 26/27 de outubro de 2020: Brics Legal Forum Usp – Evento de dois dias no
evento apoiado pela comissão e com participação ativa de seus membros.
- 4 de novembro de 2020: Evento - Desenho de Sistemas de Prevenção e
Resolução de Disputas e Novas Tecnologias, evento realizado em conjunto com a
Câmara Alemã e Eurocâmaras.
- 9 de dezembro de 2020: Grande evento, Simpósio sobre o acordo Mercosul X
União Européia, com o Embaixador Ignacio Ibanez dentre outras personalidades, da
diplomacia e do direito.
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Eventos que a Comissão Representou a OAB SP:
- 21 de janeiro de 2020: Almoço com o Presidente do Centro Cultural Brasil Turquia
- Sr. Mustafa Goktepe.
- 25 de janeiro de 2020: Representando Dr. Caio Augusto Silva dos Santos no
evento no Coquetel de Celebração do Ano Novo Chinês e
 vento este organizado
pela IBRACHINA e pelo Consulado da China em SP, conforme ofício enviado do
gabinete da presidência.
- 30 de janeiro de 2020: Convite do Consulado de Luxemburgo para evento
organizado em São Paulo.
- 11 de fevereiro de 2020:
1) Reunião com o cônsul geral do Japão Sr. Yasushi Noguchi com o
vice-presidente da comissão, Dr. Luis Carlos Szymonowicz.
2) Reunião do Dr. Felipe Valente Maluly com a Dra. Maristela Basso, assessora
da Secretaria de Relações Internacionais do Governo do Estado de São
Paulo no Palácio dos Bandeirantes.
- 12 de fevereiro de 2020: Recepção da delegação da Universidad Nebrija /
Espanha, na sede da OAB/SP com o presidente Dr. Caio Augusto Silva dos Santos.
- 3 de abril de 2020: Realização de reunião online com a Secretaria de Relações
Internacionais do Governo do Estado de SP, com o Invest SP.
- 13 de julho de 2020: Jantar em São Paulo - Coordenação Nacional das Relações
Brasil China da OAB Federal.

Reuniões das Comissões:
- 31/01/2020 - Link da ata:
https://www.oabsp.org.br/comissoes2010/relacoes-internacionais/atas/2020/ilovepdf
_merged%20-5.pdf/download
- 22/04/2020 - Link da ata:
- 08/10/2020 - Link da ata:
https://www.oabsp.org.br/comissoes2010/relacoes-internacionais/atas/2020/Ata%20
Reuniao%20-%20Comissao%20de%20Relacoes%20Internacionais%20OABSP%20
08.10.20.pdf/download

Cartilhas
:
- Cartilha para o Comitê de Crise do COVID-19 da OAB/SP, contendo informações
sobre como o judiciário e a advocacia de diversos países, lidaram com a pandemia.
- Cartilha publicada no site da Comissão, sobre “Como advogar em outros países do
mundo.”
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Projetos:
-

Criação da Coordenação Estadual das Relações Brasil-China (Sob análise);
Acordo de Cooperação entre OAB/SP e Ordem dos Advogados de Roma na
Itália;
Renovação do Acordo entre OAB/SP e a Ordem dos Advogados em Paris na
França, Inglaterra e New York;
Possível criação de Acordo entre OAB/SP e Ordem dos Advogados da China,
Rússia e Índia;
Convênio e Intercâmbio com diversas universidades pelo mundo, tais como:
Nebrija na Espanha e outras.

Processos em Andamento:
ENCERRADO
PGI: 7
 130.2.200831.5963
Assunto: " REFERENDO CONSTITUCIONAL DE 2020 – COMUNICADO DE
IMPRENSA"
Mensagem do Consulado Geral da Itália referente ao envio das encomendas,
pelos Correios do Brasil, contendo o material eleitoral para o Referendo
Constitucional de 20 a 21 de setembro próximo, aos eleitores Italianos com
direito a voto no Brasil.as eleições
Link de acesso ao expediente:
https://drive.google.com/drive/folders/1g0KSaXwXS2WgpdsV9TX2aNVfOv2Ce
Ptp?usp=sharing
ENCERRADO
Ofício vindo da União Iberoamericana de Advogados, consultando a OAB/SP sobre
a questão política da Bolívia.

Outros Assuntos:
- 06 de janeiro de 2020: Comunicado de falecimento do membro efetivo da
Comissão - Dr. Paulo Fernando Monteiro.
- 5 de fevereiro de 2020: Consulta recebida pelo departamento de comissões para
a Dra. Kayra Kfouri sobre questão de domicílio em Portugal.
- 5 de março de 2020: Realização de reunião com o Sr. Bertrand Dupont, referente
a feira FEAFRO e sobre projetos em conjunto com a OAB/SP.
- 17 de março de 2020: Entrevista com os membros Dr. José Ricardo dos Santos
Luz Jr e Marcos Buim, para o Programa ABC Repórter sobre o impacto do
Coronavírus na sociedade.
- 19 de março de 2020:
1) Resposta de diversos ofícios recebidos do Gabinete de Presidência e
resposta do de pedidos de orientações para a secretaria das comissões face
à pandemia da COVID-19.
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2) Participação de membros da comissão no evento Comisión de la verdad,
para discutir o conflito armado colombiano no Brasil.
- 20 de março de 2020: Entrevista dada aos alunos de Relações Internacionais da
Universidade Anhembi Morumbi.
- 2 de abril de 2020: Realização de reunião on-line de presidentes de comissão
com a diretoria da OAB/SP.
- 09 de abril de 2020: Realização de reunião on-line com os presidentes de
comissão da OAB/SP.
- 16 de abril de 2020: Realização de reunião on-line com os presidentes de
comissão da OAB/SP.
- 07 de maio de 2020: Resposta à consulta ao pedido recebido de orientações
sobre brasileiros presos na Índia para voltarem ao Brasil.
- 29 de maio de 2020: Resposta de e-mail vindo da Ordem dos Advogados da
Inglaterra e do País de Gales para o Gabinete da Presidência da OAB/SP.
- 04 de junho de 2020: Reunião online dos presidentes de comissões com a
diretoria da OAB/SP.
- 10 de junho de 2020: Resposta ofício OAB/SP sobre brasileiros que não
conseguem voltar do exterior.
- 15 de junho de 2020: Resposta ofício OAB/SP sobre solicitação de contratação
de escritório de advocacia no México.
- 03 de julho de 2020: Gravação de vídeo de abertura do evento da OAB Santos.
- 20 de julho de 2020: Envio estudos a diretoria como o judiciário e advocacia
lidaram com a pandemia pelo mundo.
- 21 de julho de 2020 a 08 de agosto de 2020: Curso de técnicas avançadas de
negociação internacional com a Global Attitude.
- 7 de agosto de 2020: Entrevista dada pela Dra. Gabriela Tiussi para a revista
Claudia sobre o aumento de brasileiros, sem visto, deportados dos EUA.
- 31 de agosto de 2020: Recebimento do ofício do gabinete do Dr. Caio, sob o
referendo na Itália.
- 2 de setembro de 2019: Envio de resumo a secretaria sob como advogado
brasileiro pode atuar em outros países.
- 8 de setembro de 2020: Entrevista ao Estadão sobre 5G sob o ponto de vista
técnico jurídico pelo membro efetivo Dr. José Ricardo dos Santos Luz Jr.
- 15 de setembro de 2020: Entrevista Rede TV sobre tema de entrada de
brasileiros nos EUA.
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- 16 de setembro de 2020: Consulta referente ao ofício recebido pelo gabinete da
presidência.
- 4 de novembro de 2020: Reunião com Sr. Julio Aponto Té, sobre eventos com os
países de línguas portuguesas, eventos culturais com as entidades de classe
desses países.
- 16 de novembro de 2020:
1) Indicação de convênio com escolas de línguas para a CAASP. (Mandarim)
2) Contato com a Ordem dos Advogados de Paris para fazer novo acordo de
cooperação com a OAB/SP.
- 25 de novembro de 2020: Indicação de diversas escolas de línguas, para
convênio com a CAASP, para trazer benefícios aos advogados inscritos na OAB/SP.
(Inglês e Arabe)
- 8 de dezembro de 2020: Participação na campanha laço branco em combate a
violência contra a mulher.

São Paulo (SP), 10 de dezembro de 2020.
Cientes e de Acordo:

Felipe Valente Maluly
Presidente

