
Ordem dos Advogados do Brasil – Seção do Paraná 
Comissão de Direito Internacional 

 
Ata de reunião  

 
 
 
 

Data, horário e local: 17.05.2017, 17h00, sede da OAB/PR – Sala Comissões 2. 
 
Mesa:   Steeve Beloni Correa Dielle Dias, Presidente; Eduardo Szazi, Secretário 
 
Demais Presenças: Ananias Felix de Souza Junior, Eduardo Biacchi Gomes, Marco 

Antônio Villatore, Marco Aurélio Toledo Duarte, Rogério Carlos Born, 
Zelia Mafalda Gianello Oliveira, conforme assinaturas no livro de 
presenças. 

 
Convidados: Ernani Albuquerque Jr, Presidente em exercício da Comissão de Direito 

do Trabalho. 
 
Encaminhamentos: 1 – Tratando de “Assuntos Internos da CDI”, o Presidente Steeve Dias 

informou o recebimento do pedido de desligamento de Gustavo Luiz 
von Bahten da CDI, por conta de viagens regulares que impedem 
presença em Curitiba no dia das reuniões. Informou também que 
Eduardo Carlos Pottumati se mudará para o Reino Unido e que se 
propôs a seguir atuando como membro correspondente da CDI. 

 
 2 – Sobre o tema “Tráfico Internacional de Pessoas”, o Presidente 

informou que manteve profícua conversa com Renato Lima, Delegado 
da Polícia Federal e Chefe do Depto de Imigração e que, por sugestão 
dele, oficiou à Polícia Federal solicitando os dados nacionais 
consolidados sobre tráfico internacional de pessoas nos últimos cinco 
anos. Informou, também, a incorporação de três publicações sobre o 
tema ao acervo da CDI. Ainda sobre o tema, discutiu-se a possibilidade 
de interação com o Ministério Público do Trabalho (Dr. Gláucio Araújo 
de Oliveira) e com a Superintendência Regional do Trabalho e Emprego 
(Luiz Fernando Busnardo).    

 
3 – Sobre o tema “Eventos”, discutiu-se o andamento da preparação do 
evento de 26.09.2017 sobre litígios estratégicos e acesso à justiça no 
sistema interamericano de direitos humanos, na OAB/PR. A 
programação do evento está sendo desenvolvida com participação do 
membro da CDI, Eduardo Biacchi Gomes, que, além da presença do 
Prof. Dr. Ingo Wolfgang Sarlet (PUC/RS e TJ/RS), relatou convites à 
Prof. Dra. Melina Fachin (UFPR) e à Prof. Dra. Danielle Pamplona 
(PUC/PR) e o apoio do IAP para custeio de passagens de palestrantes.    

 
 4 – Ainda no tema “Eventos”, discutiu-se a possibilidade de realização 

de encontro sobre o tema “Imigração para os EUA” com a 
participação do Prof. Dr. Augustus B. Cochran III, do Agnes Scott 
College, (Georgia, EUA), nos dias 27, 28 ou 29 de junho, por conta de 
sua visita ao Brasil. O membro da CDI Marco Antônio Villatore ficou 
encarregado de organizar a pauta. 

 



5 – O convidado Ernani Albuquerque Jr, Presidente em exercício da 
Comissão de Direito do Trabalho, convidou os membros da CDI a 
participar do Seminário Reforma Trabalhista, a realizar-se no dia 
26.05.2017, na OAB/PR, ocasião em que também ponderou sobre os 
principais aspectos da reforma proposta. 
 

Encerramento: Nada mais havendo a ser tratado, a reunião foi encerrada às 18h30, 
sendo esta ata lavrada por Eduardo Szazi, Secretário e revisada por 
Steeve Beloni Correa Dielle Dias, Presidente. A ata será submetida à 
apreciação dos demais membros da Comissão para eventuais ajustes, 
com aprovação do texto final na reunião subsequente, marcada para 
21.06.2017. 

  
 
 
 
 
 
Steeve Beloni Correa Dielle Dias   Eduardo Szazi 
Presidente      Secretário 
 
 
  


