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                    Aos 10 dias do mês de junho de 2020, às 19 horas e 40 minutos, foi realizada a quarta reunião 

ordinária do ano vigente entre os membros da Comissão de Direito Internacional da OAB Bauru/SP, 

através da plataforma Zoom de reuniões virtuais. Estavam presentes os membros efetivos, a Presidente 

da Comissão Dra. Letícia Rodrigues de Souza, a Vice-presidente Dra. Amanda Thereza Lenci Paccola, a 

Secretária Dra. Natalia Rosa de Oliveira, Dr. Sérgio Saliba Murad, Dra. Ana Carolina Craveiro, bem como 

os membros consultores internacionalistas Fábio Ferreira Andrade e Maiara Bezera da Silva e os 

convidados Dra. Fernanda Prebianchi Montanha Mandelli e Dr.  Rafael Cecchi. Iniciados os trabalhos, a 

Presidente da Comissão realizou a abertura da reunião, cumprimentando os presentes e dando as boas-

vindas a todos. Seguidamente houve rápida apresentação dos membros pois havia um novo convidado,  

Dr. Rafael Cecchi, que chegou a pouco tempo do Brasil vindo da Itália, onde morava e trabalhava com 

regularizaçao migratória. Na sequência foi apresentada a Ata da reunião anterior pela secretária Natalia, 

posta em discussão, votação e aprovada. COMUNICAÇÕES DA PRESIDENTE – De forma contínua a 

Presidente informou sobre as movimentações das redes sociais e solicitou as sugestões contínua dos 

membros para manutenção das páginas. Pediu também para a realizar a dovulgação de eventos virtuais 

pertinentes no grupo do whatsapp.  ORDEM DO DIA – A presidente relatou a continuidade das reuniões 

virtuais enquanto durar a pandemia e pediu sugestões de assuntos temáticos para debates,. 

COMUNICAÇÕES DOS PRESENTES – Pelo Dr. Sérgio foi sugerida a problemática relacionada ao boicote 

aos produtos médicos chineses, bem como as compras surper faturadas e inadequadas de utensílios 

médicos, medicamentos e outros objetos relacionados ao tratamento de COVID-19, o que foi 

brevemente argumentado pelos participantes. EXPEDIENTE - De forma contínua, foi exposto o 

expediente do dia, sendo comunicado a todos os acontecimentos, eventos e cursos, promovidos com o 

apoio da OAB subseção de Bauru, sendo reiterado o horário de funcionamento diferenciado da OAB 

Bauru (das 10h às 16h), o Plantão de Atendimento para urgências, farmácia e serviços internos e as 

ações da Seccional da OAB, além dos projetos de solidariedade com apoio da OAB/ Bauru, o CoronaVida  

e Projeto Rede Bauru Solidária. Informados os próximos eventos da OABonline: Curso Inglês jurídico, 

com início em 17 de junho; Curso A Nova Previdência Social com início em 25 de junho. DEBATE 

TEMÁTICO - Findo esse primeiro momento da reunião, foi iniciado o debate sobre os temas: 

“PARADIPLOMACIA” e “BENS PÚBLICOS GLOBAIS”. A presidente Dra. Letícia realizou uma breve 

introdução, relatando: “Em continuidade  aos debates iniciados neste ano, dois assuntos foram 

abordados em nossas reuniões, e por merecem mais a nossa atenção, foram trazidos à nossa pauta:  A 

paradiplomacia e os bens públicos globais. O cenário atual demonstra a necessidade de solidariedade 

global, cooperação entre países, entes, pessoas.... também para buscas de soluções para problemas 

comuns....dessa forma como têm se  dado as relações diplomáticas? Como eram essas relações antes 

da Pandemia e como se transformaram com as mudanças significativas e céleres diante de grandes 

impactos em diversos setores, como na saúde, na economia e na sociedade?  Ainda considerando as 

necessidades urgentes globais, como poderia ser considerada e disponibilizada uma vacina, testes, 



diagnósticos, tratamantos e outras tecnologias em saúde, essenciais para responder à uma pandemia 

que atinge diretamente todos os povos? Como são considerados os Bens Públicos Globais e como ficaria 

a questão de patentes e possíveis interesses relacionados, considerando o equilibrio entre o público e 

privado? Sobressaem os interesses públicos? Como pode ser vista a pesquisa e ciência abertas? Assim, 

hoje vamos abordar temáticas essenciais para contextualizar nossa realidade atual e refletir sobre 

avanços para o futuro.” A membro consultora internacionalista Maiara Bezerra, após agradecimentos 

iniciou a apresentação sobre paradiplomacia com a definição “A diplomacia é o sistema de comunicação 

entre os Estados, com o objetivo de promover os interesses de uma Nação nos âmbitos bilaterais, 

regionais ou multilaterais. A diplomacia, desde a mais remota antiguidade, constituí importante 

instrumento de promoção dos interesses dos Estados e se consolidou como relevante mecanismo de 

solução pacifica de controvérsias nas relações internacionais. (BUENO, FREIRE E OLIVEIRA; 2017)” e “A 

paradiplomacia surge com o desenvolvimento da globalização se aproveitando das dificuldades do 

Estado nacional, também é um canal secundário da diplomacia oficial com o intuito de agilizar questões 

inerentes a mesma. A paradiplomacia é o processo de atuação de agentes subnacionais nas relações 

internacionais e sua principal característica é a cooperação. Também pode ser definido como a ação 

internacional do governo local, prefeituras, e a ação internacional do governo estadual para promover 

a cooperação internacional e o desenvolvimento local.” “Os entes subnacionais com seus tentáculos e 

ramificações, vão onde os governos centrais não conseguem alcançar, quebrando o distanciamento 

entre política externa e os reais anseios da população”. (SANTANA, 2009, p. 42).”  A paradiplomacia 

acaba sendo um mecanismo de promoção internacional entre cidades e estados. A diplomacia vê a 

necessidade nacional, já a paradiplomacia vê questões regionais e locais. Há também uma forte 

participação do público e privado. Continuou sua exposição: “Deste modo, a cooperação é uma 

ferramenta na construção de uma imagem internacional das cidades e estados. As áreas de atuação da 

Paradiplomacia são: Negociações internacionais: negociações entre unidades subnacionais com forte 

presença do setor privado. Participação público-privado na promoção das cidades. Cooperação 

internacional: cultural, acadêmica, turistica, tecnológica. (Busca por soluções rápidas) 

Desenvolvimento: a paradiplomacia busca ferramentas pra promover regiões. E indicou como 

Deficiências na Paradiplomacia - Legislação específica: Não existe uma legislação logo não há uma 

padronização internacional. (Quais são as limitações das unidades subnacionais?) "No Brasil, não há 

previsão constitucional de prerrogativas conferidas aos estados membros e municípios e tampouco a 

paradiplomacia encontra-se institucionalizada, ainda que tenha havido tentativas." (CAVALCANTI, 

2016). Reconhecimento profissional: Dificuldade de atuação (público/privado). Muitas vezes o cargo é 

ocupado por outros profissionais como ex. o processo de internacionalização de uma região feito por 

profissionais da área de marketing internacional. (O que faz o profissional? Quais são os ambitos de 

atuação?) Internacionalização deficiente: Muitas empresas no Brasil não são internacionalizadas ou não 

sabem como. Entretanto ganhar representatividade internacional pra não ser absorvido pelos "grandes" 

do cenário internacional pode ser uma maneira de consolidar-se. Como exemplo, a cidade de São Paulo 

tem ao todo 23 cidades-irmãs. Esclareceu que os acordos de Cidades-Irmãs vêm sendo estabelecido ao 

longo de 5 décadas, sendo que o primeiro foi firmado em 1962, entre São Paulo e Milão (Itália) e o 

último foi no ano de 2017, com Huabei, na China. Em 2007 foi publicada a Lei Municipal 14.471, que 

consolida a legislação municipal sobre cidades-irmãs da cidade de São Paulo e reafirma os acordos de 

irmandade até então estabelecidos. A denominação ocorreu por compartilharem de características 

comuns que as aproximam e citou exemplos, sendo também considerado meio de ajuda e é ferramenta 

de desenvolvimento nacional e para alcançar as metas da ONU. "A saúde de todos os povos é essencial 

para conseguir a paz e a segurança e depende da mais estreita cooperação dos indivíduos e dos Estados. 

Os resultados conseguidos por cada Estado na promoção e proteção da saúde são de valor para todos”. 

Sobre diplomacia na saúde, explanou que nos períodos pós-guerra, a saúde constituiu-se em um 

objetivo comum entre as nações, e isso passou a se refletir nas ações diplomáticas. [...] Intensificaram-



se as ações humanitárias diplomáticas na área da saúde, o que contribuiu para a inclusão como uma 

ferramenta de política externa dos países. (MARTINS, ET AL, 2017). As consequências são: -Globalização 

da ciência e da pesquisa farmacêutica. -Reformulação de programas de saúde pública (ODS 2030) -

Melhoria de equidade e diminuição de gastos públicos -Saúde sustentável -Influência na economia dos 

países -Relação de confiança entre as Nações -DIREITOS HUMANOS: fosso digital, acesso a comida, 

água,energia e desenvolvimento econômico. Ao salientar que Paradiplomacia é um meio amigável de 

promover e desenvolver a região e trouxe uma reflexão:  Considerando o atual cenário nacional, pode-

se dizer que as unidades subnacionais passaram a adotar uma paradiplomacia da saúde? Abordou ainda 

a necessidade de uma ação conjunta, um meio de solucionar questões de saúde e doença, direcionar a 

saúde através do envolvimento de diversos atores: Países, organizacoes, Unicef, sendo a saúde um meio 

das cidades praticares a diplomacia.  Seguidamente a Sra. Maiara mostrou notícias sobre práticas de 

paradiplomacia, mostrando como tal instituto está sendo utilizado no combate e tentativas de solução 

para o COVID-19. Nesse momento de pandemia, a saúde é vista através da cooperação diplomática, ela 

é uma ferramenta de troca e cooperação (diplomacia da saúde), que leva à internacionalização da 

ciência e da saúde pública. A Paradiplomacia está sendo usado na contenção da doença tendo em vista 

a visão negacionista adotada pelo governo federal. Concluiu dizendo que “Em meio a pandemia, os 

Estados vêm adotando diretrizes e um certo grau de cooperação entre eles para contenção da 

pandemia. Uma ação conjunta entre os Estados é um meio para solucionar questões relacionadas aos 

efeitos da saúde e das doenças. Este certo grau de cooperação leva a uma troca de informações 

estratégicas, uma centralização de diretrizes na saúde (um sistema único) e um envolvimento de 

diversos atores. Logo saúde também se trata de um meio para os Estados praticarem a diplomacia. E 

considerando a retórica adotada pelo Brasil em meio a pandemia, a paradiplomacia é uma ferramenta 

nas diretrizes dos governos estaduais para a contenção do Coronavirus - COVID19.” A Dra. Natalia 

destacou como a paradiplomacia é importante para atingir os ODS atraves da cooperação. Dra. Ana 

Carolina perguntou se a paradiplomacia pode gerar maior desigualdade com cidades que não 

conseguem fazer acordos o que foi esclarecido pela expositora que pode trazer sim, pois cidades que 

conseguem esses acordos são cidades protagonistas, mas pode acontecer o oposto, quando abarca uma 

cidade toda (macrorregião). Dra. Amanda questionou quem seriam os agentes e respondido que 

qualquer agente subnacional que queira fazer a colaboraçao internacional. Na sequencia a Dra. Amanda  

Thereza Lenci Paccola iniciou os debates sobre “BENS PÚBLICOS GLOBAIS” com uma breve definição do 

conceito, que se tratam de “uma proposição de restringir os direitos de propriedade, sobre bens de 

utilidade e interesse público”, por exemplo a água, a terra, o ar, as sementes, são bens públicos globais. 

Que pela doutrina, há uma divisão dos BPG em três 3 categorias, sendo elas: 1 - Tratados tradicionais 

que, desde o século XVII, objetivam criar um quadro regulamentar comum, multilateral e de alcance 

global. É o caso de regulamentação do uso do alto-mar, do transporte de mercadorias, 

telecomunicações, aviação civil, entre outros. 2 - BPG que até recentemente eram considerados 

nacionais, mas, com o processo de globalização, ultrapassaram o âmbito da soberania nacional, 

entrando em domínio global. Como por exemplo as pesquisas e descobertas científicas. 3 - Bens públicos 

naturais, os quais, devido ao seu consumo predatório e descuidado, foram reconhecidos como BPG a 

serem defendidos. Um exemplo seria a camada de ozônio. Adentrando no assunto dos BPG com ênfase 

nas vacinas, assunto atual e relacionado à pandemia que ainda assola o mundo, se enquadram na 

segunda categoria de BPG. As vacinas podem e devem ter patentes, a menos que esse processo impeça 

que o mundo tenha acesso ao medicamento. Ou seja, via de regra, não seria necessária a quebra das 

patentes das vacinas que estão em experimento, desde que isso não colocasse barreiras ao acesso pela 

população. Porém, sabe-se que no mundo real as coisas não são bem assim. Em maio de 2020, a 

Organização Mundial da Saúde (OMS) aprovou, por unanimidade pelos 194 Estados-membros da OMS, 

após semanas de negociação, uma resolução que determina que uma eventual vacina contra o 

coronavírus será considerada um bem público mundial. Para apoiar a possibilidade da quebra de 



 

patentes de vacinas ou tratamentos, a resolução cita a Declaração de Doha da Organização Mundial do 

Comércio (OMC), de 2001, que abre caminho para que países pobres e em desenvolvimento façam o 

chamado licenciamento compulsório de vacinas e remédios em emergências de saúde, para terem 

acesso igualitário a tratamentos médicos. A Declaração de Doha já foi usada no contexto do combate 

ao HIV. O evento foi pontuado pela afirmação da Casa Branca de que a OMS não teria agido com rapidez 

suficiente nos primeiros dias do surto de COVID-19 para conter sua propagação. Em uma carta enviada 

pelo Twitter na segunda-feira (18/05/2020) ao chefe da OMS, o presidente dos Estados Unidos, Donald 

Trump, estabeleceu um prazo de 30 dias para a agência de saúde da ONU realizar reformas significativas 

ou correr o risco de perder recursos. Não foi oferecida resposta à carta de Trump. Apesar de não 

bloquearem a medida, os Estados Unidos emitiram um comunicado à parte rejeitando as partes do texto 

que dizem respeito não só à propriedade intelectual, mas também ao acesso à serviços de saúde 

reprodutiva e sexual durante a pandemia. Segundo a delegação norte-americana em Genebra, as 

referências à quebra de propriedade intelectual fizeram com que os EUA “se afastassem” desta parte 

do texto, afirmando que ela “envia a mensagem errada para inovadores que serão essenciais na busca 

por soluções que o mundo inteiro busca”. Outras nações com indústrias farmacêuticas fortes, como o 

Japão e a Suíça, apoiam os Estados Unidos. A Dra. Amanda finalizou a apresentação com uma reflexão 

de valores onde estão na balança o peso da vida (representado pelo acesso as medicamentos e vacinas) 

versus o poder/controle e dinheiro (proteção das patentes mesmo que resulte em restrição do acesso), 

bem como a visão de países de primeiro mundo e países de terceiro mundo (como o Brasil) sobre o 

assunto. O Dr. Rafael trouxe a frase: “proteger países em desenvolvimento não é questão de caridade, 

é a busca para a cura de todos”, isso porque se um país fica sem acesso a vacina, contamina os demais. 

A quebra de uma patente, como no caso da vacina contra COVID-19, não irá falir a indústria 

farmacêutica. A questão é que o atual momento é muito delicado, pois a violação dos Direitos Humanos 

pode ocorrer a qualquer momento se não forem vigilante e os governos não tomarem os devidos 

cuidados. O membro Fabio relatou que essa quebra de patentes seria oportunidade de fazer uma 

reforma na OMS, no Conselho de Segurança, mas que é mudança difícil.  No pós-pandemia, vai haver 

certas quebras de direitos, soberania de Estado, não intervenção do Estado, em possível reforma? Qual 

será a importância do internacional? A Dra. Letícia acredita que o mundo não será mais tão dividido 

quanto a algumas questões. A membro Maiara acredita que vai haver troca de protagonismos. Dra. Ana 

e Fernanda acreditam que vai haver apenas a quebra da patente da COVID-19, mas a longo prazo não  

terão mudanças consideráveis. Inexistindo demais assuntos a serem tratados, a Presidente declarou a 

reunião encerrada às 21 horas e 45 minutos. Terminados os trabalhos, inexistindo qualquer outra 

manifestação, lavrou-se a presente ata, por mim, Natalia, redigida e digitada, assinada por quem de 

direito. 
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