11º CONGRESSO BRASILEIRO DE DIREITO INTERNACIONAL E O CONVÊNIO DE
COOPERAÇÃO E AMIZADE ENTRE A ORDEM DOS ADVOGADOS DE MINAS GERAIS
E O BARREAU DE MONTREAL, CANADÁ
David França Ribeiro de Carvalho
Sócio do escritório Kraft Advogados Associados, associado de Homero Costa Advogados

Entre os dias 6 e 9 de outubro de 2013, foi realizado em Belo Horizonte o 11º Congresso
Brasileiro de Direito Internacional, coordenado, entre outros, pelo Dr. David França
Ribeiro de Carvalho, sócio do escritório Kraft Advogados Associados, associado de
Homero Costa Advogados. Participou da organização o Centro de Assuntos Internacionais
de Minas Gerais – CIAI com o apoio da Ordem dos Advogados de Minas Gerais e de sua
Comissão de Direito Internacional.
Atualmente, o Congresso Brasileiro de Direito Internacional é o mais importante evento
do Direito Internacional no Brasil. Trata-se de um projeto de longo prazo, iniciado pelo
Professor Associado de Direito Internacional da Universidade de São Paulo (USP),
Dr.Wagner Menezes.
O evento consolidou-se como o mais relevante foro de debate, diálogo e construção na
seara do Direito Internacional. O sucesso de suas 10 edições anteriores foi marcado pela
participação de profissionais do Brasil e do exterior. Em dez anos de realização, mais de
6.000 (seis mil) pessoas já participaram do evento, tendo a oportunidade de refletir
sobre o Direito Internacional, o que evidencia por si só a justificativa de continuidade de
seus esforços.
A 11ª edição do Congresso ficou a cargo de profissionais de Belo Horizonte, dentre eles o
Dr. David França Ribeiro de Carvalho, presidente da Comissão de Direito Internacional da
OAB/MG e o Dr. Jorge Mascarenhas Lasmar, Coordenador do Curso de Relações
Internacionais da PUCMINAS.
Nesta edição, foram trabalhadas várias linhas temáticas, dentre elas o direito do
comércio internacional, o direito da integração e o direito das relações internacionais.
Por ocasião deste evento, o presidente da OAB/MG, Dr. Luís Cláudio Chaves, celebrou
convênio de cooperação e amizade com a Ordem dos Advogados de Montreal (Barreau de
Montreal),

Canadá,

representada

pelo

Presidente

do

seu

Comitê

de

Assuntos
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Internacionais, Dr. Hugues Langlais. Após negociações para a assinatura desse convênio
se estenderem por mais de dois anos, lideradas pelo advogado, Dr. Dan Kraft, sócio de
Kraft Advogados Associados e com apoio da Comissão de Direito Internacional da
OAB/MG.
Durante os dias do congresso, foram escolhidos alguns tópicos iniciais para a cooperação,
a serem transformados em planos de ação, conduzidos por grupos de trabalho
coordenados pelos membros da Comissão de Direito Internacional da OAB/MG e do
Barreau de Montreal são eles: imigração, direitos humanos, negócios internacionais,
métodos alternativos de resolução de disputas (notadamente mediação e arbitragem) e a
obrigação de competência do advogado.
Minas Gerais, berço de grandes internacionalistas como Amilcar de Castro, Osíris Rocha e
Antônio Augusto Cançado Trindade, marca presença, mais uma vez, na divulgação, na
construção e na consolidação das práticas do Direito Internacional, assim como, constrói
pontes, por meio da Ordem dos Advogados de Minas Gerais, em prol de uma cooperação
e amizade com outras instituições representativas da classe, lançando a pedra
fundamental para uma internacionalização de suas práticas e membros.
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