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

 
Ata de reunião  

 
 
 
 

Data, horário e local: 21.06.2017, 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, Cristiano Guerios Nardi, Eduardo Biacchi 

Gomes, Eduardo Saldanha, Giovana Sartório Laureano dos Santos, 
Juliana Ferreira Montenegro, Luiz Alexandre Carta Winter, Marco 
Antônio Cesar Villatore, Marco Aurelio Toledo Duarte, Pedro Henrique 
Galotti Kenicke, Priscila Caneparo dos Anjos, Zelia Mafalda Gianello 
Oliveira, conforme assinaturas no livro de presenças. 

 
Encaminhamentos: 1 – “Assuntos Internos da CDI”: registrada a posse formal da CDI, em 

sessão presidida por José Augusto Araújo de Noronha, Presidente da 
OAB/PR, que entregou aos membros da CDI presentes, um certificado 
de designação. Na cerimônia, o Presidente da OAB/PR discorreu sobre 
os desafios da classe com o crescente número de advogados, agradeceu à 
anterior presidente da CDI, Ália Haddad, por seus serviços em prol da 
difusão do direito internacional no Paraná e, dirigindo-se aos membros 
da CDI, conclamou-os a ter assiduidade às reuniões. O Presidente da 
CDI, Steeve Dias, agradeceu ao Presidente da OAB/PR por seu apoio à 
CDI. 

 
2 – Sobre o tema “Eventos”, o membro Eduardo Gomes informou a todos 
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, cuja programação está para ser fechada. Pediu 
sugestões de nomes para compor as sessões do evento.    

 
    3 – Sobre o tema “Imigração”, discutiram-se fragilidades da nova Lei de 

Migração (Lei 13.445, de 24.05.2017, vigência a partir de 21.11.2017) 
com particular destaque para a supressão da categoria de “visto 
permanente”, o regramento da “autorização de residência” e os riscos de 
insegurança jurídica para estrangeiros na migração de um regime para o 
outro, face a dependência de regulamento ainda a ser editado. Dada a 
importância do tema, ficou convencionado um estudo aprofundado do 
tema. Designou-se o membro Luiz Carta Winter como relator. Os 
membros da CDI deverão enviar ao relator suas ponderações em dez dias. 
Depois, caberá ao relator consolidar as manifestações em relatório a ser 
apresentado na próxima reunião da CDI marcada para 19.07.2017. 

  
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 19.07.2017. 

   



 
 
 
 
 
Steeve Beloni Correa Dielle Dias   Eduardo Szazi 
Presidente      Secretário 
 
 
   


