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RELATÓRIO BIMESTRAL – DEZEMBRO 2019 / JANEIRO 2020 

 

 

RELATÓRIO APRESENTADO NA FORMA DOS §§ 2º E 3º DO ART. 7º 

DA PORTARIA Nº 67, DE 27/01/2019 

 

 

a) A Comissão de Direito Portuário e Marítimo da OAB 

 

A Comissão de Direito Portuário e Marítimo – CDPM/OAB-DF, constituída em 

14/01/2019 e guiada pelo objetivo de difundir e fomentar o estudo, a pesquisa e 

a cultura do direito portuário e marítimo, assim como dos demais aspectos 

relacionados a estes ramos autônomos do direito, aproximando-os do Poder 

Judiciário e do Poder Legislativo e visando ainda garantir maior segurança 

jurídica nas análises e inovações legislativas, elenca abaixo as atividades 

realizadas no segundo bimestre: 

 

b) Palestras realizadas 

 

Não foram realizadas palestras no bimestre.  

 

c) Reuniões ordinárias realizadas 

 

Em dezembro de 2019, a Comissão de Direito Portuário e Marítimo da Ordem 

dos Advogados do Distrito Federal não realizou reunião ordinária considerando 

o período de férias e, consequentemente, a ausência de grande parte de seus 

membros na capital federal.  

 

A décima reunião ordinária ocorreu somente em 30 de janeiro de 2020, 

oportunidade que a mesa diretora e os membros discutiram os próximos passos e 

agendas da comissão, desde temas a serem tratados nas reuniões seguintes e até 

mesmo eventos a serem promovidos; como, por exemplo, evento em 

homenagem às mulheres profissionais dos setores portuário e marítimo, que as 

debatedoras e palestrantes seriam apenas do sexo feminino.  

 

d) Reunião com a Diretora do Departamento de Gestão de Contratos da 

Secretaria Nacional de Portos e Transportes Aquaviários – SNPTA, 

Sra. Flávia Morais Lopes Takafashi 
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Visando promover o supracitado evento em homenagem às mulheres, a 

Presidente da Comissão de Direito Portuário e Marítimo da Ordem dos 

Advogados do Brasil do Distrito Federal, Dra. Beatriz Gallotti, reuniu-se, em 

31/01/2020, com a Diretora do Departamento de Gestão de Contratos da 

Secretaria Nacional de Portos e Transportes Aquaviários – SNPTA, Sra. Flávia 

Morais Lopes Takafashi. O objetivo do encontro foi apresentar a ideia à Ilma. 

Diretora, buscar apoio da Secretaria Nacional de Portos e Transportes 

Aquaviários para a elaboração do evento e já convidá-la para ser uma das 

homenageadas.  

 

e) Contato com a Women’s International Shipping & Trading 

Association - WISTA 

 

A WISTA é uma associação que nasceu em 1974 para reunir mulheres atuantes 

no Shipping & Trading. Atualmente, reúne mais de três mim mulheres, por meio 

de associações nacionais ao redor do mundo. O objetivo da WISTA é promover 

o network e mentoria para mulheres na posição de gestão e facilitar que mais 

mulheres cheguem a estas funções, principalmente neste mercado em que a 

maioria gestores são homens. 

 

À vista disso, a CDPM/OAB-DF procurou representantes da WISTA Brazil 

buscando apoio para a promoção do evento em homenagem às mulheres. A ideia 

foi bem recebida e a associação se mostrou bastante interessada. 

  

Brasília-DF, 19 de abril de 2019. 

 

 

 

Beatriz Giraldez Esquivel Gallotti Beserra 

Presidente da Comissão da Direito Portuário e Marítimo 

 

   

 

Alexandre Rodrigues Souza 

Secretário Geral da Comissão de Direito Portuário e Marítimo 

 


