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                    Aos 27 dias do mês de maio de 2020, às 19 horas e 35 minutos, foi realizada a terceira 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. Felipe Alvarez dos Santos, Dr. Sérgio Saliba Murad, os 

membros consultores internacionalistas Fábio Ferreira Andrade e Maiara Bezera da Silva, e o convidado 

Dr. Bruno Guedes de Azevedo, Secretário Geral Adjunto da Subseção. Iniciados os trabalhos, a 

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

vindas a todos. Em seguida foi apresentada a Ata da reunião anterior pela secretária Natalia, posta em 

discussão e votação, e aprovada. COMUNICAÇÕES DA PRESIDENTE - Na sequência, a Presidente passou 

para comunicação de questões administrativas, agradecendo primeiramente aos membros que 

prontamente têm colaborado quando do surgimento de demanda junto à subseção relacionada ao 

direito internacional, tanto no atendimento, quanto nas informações prestadas e indicação de 

consultoria especializada e informou o cadastro junto à comissão de profissionais que realizam 

consultoria. Informou sobre as movimentações das redes sociais e solicitou as sugestões contínuas dos 

membros para manutenção das páginas. ORDEM DO DIA – A presidente relatou a continuidade das 

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

Informou ainda sobre a possibilidade de realização de evento da comissão no segundo semestre, sendo 

que já havia recebido sugestões de palestrantes do membro Fábio e que a Subseção tem insistido nos 

convites dos palestrantes constantes no caderno de palestrantes cadastrados na OAB/SP. Foi ainda 

sugerido e proposto aos membros internacionalistas de trazerem às reuniões informações sobre o 

panorama atua do Brasil e brasileiros no contexto internacional para que se possa debater sobre as 

atividades dos profissionais do direito no cenário internacional e outros temas do direito internacional. 

COMUNICAÇÕES DOS PRESENTES – Pelo diretor Dr. Bruno foi reiterada a importância do convite aos 

palestrantes cadastrados junto à OAB. Pelo membro Fábio foi apontada a questão da cura para a Covid-

19 ser considerada ou não um bem público internacional, ideia que é apoiada pela OMC; a questão da   

“quebra de patentes” das indústrias farmacêuticas visando a cura de forma a não transformar numa 

endemia, sendo um dos problemas com relação a isso o fato de países, como EUA, terem dinheiro 

envolvido no desenvolvimento dessa vacina ou remédio e portanto terem interesses econômicos 

envolvidos; ao final relatou como exemplo e pioneirismo em ações humanitárias realizadas pelo Brasil. 

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, Webaula dia 02/06 – Ações de Alimentos em tempos de 

Pandemia com o palestrante Rolf Madaleno e  dia 04/06 – Perspectivas do Licenciamento Ambiental 

com a Dra. Gláucia Savin, que é a presidente da comissão de Meio Ambiente da Seccional. DEBATE 

TEMÁTICO - Findo esse primeiro momento da reunião, foi iniciado o debate sobre o tema: “OBJETIVOS 

DE DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL: Relação entre a AGENDA 2030 e a Pandemia”. A presidente Dra. 

Letícia realizou uma breve introdução, relatando: “O Pacto Global é uma iniciativa voluntária que 

fornece diretrizes para a promoção do crescimento sustentável e da cidadania, por meio de lideranças 

corporativas comprometidas e inovadoras. Quem integra o Pacto Global também assume a 

responsabilidade de contribuir para o alcance da agenda global de sustentabilidade. Esta Agenda é um 

plano de ação para as pessoas, para o planeta e para a prosperidade. Ela também busca fortalecer a paz 

universal com mais liberdade. Todos os países e todas as partes interessadas, atuando em parceria 

colaborativa, implementarão o plano. As medidas a serem tomadas são transformadoras e necessárias 

para direcionar o mundo para um caminho sustentável e resiliente. A OAB/SP aderiu ao Pacto Global 

das Nações Unidas em Novembro/2019. Sendo assim, está entre os assuntos a serem incluídos no plano 

de ações da comissão de direito internacional, colaborar com a nossa subseção para que possamos 

contribuir para o cumprimento da agenda 2030, primeiramente quanto às ações diretas da instituição 

visando ampliar o cumprimento dos objetivos. A OAB Bauru já realiza atividades e ações em consonância 

com os objetivos globais e as metas, o que pode ser identificado, organizado, e direcionado para 

multiplicar as ações em consonância com os objetivos. Essa proposta foi feita por mim à diretoria e 

conversada com a comissão do Meio Ambiente presidida pela Dra. Juliana, porém com o anúncio da 

pandemia, ficou suspensa. O cenário atual vêm trazendo diversos agravamentos em várias questões 

que demonstram a necessidade ainda maior de ações que viabilizem o desenvolvimento sustentável. 

Como podemos atender as necessidades do presente sem comprometer a capacidade das gerações 

futuras de satisfazer as suas próprias necessidades? Como podemos desenvolver nossa economia sem 

gerar danos ao meio ambiente e bem-estar das pessoas? O desenvolvimento sustentável deve visar o 

todo, observar a vida de todos, em todos lugares e alcançar isso juntos. As empresas tem que crescer e 

ao mesmo tempo as pessoas tenham um trabalho decente. Novas tecnologias inovadores tem que ser 

criadas sem prejudicar o meio ambiente. Alimentação e educação de qualidade devem ser para todos e 

a liberdade de expressão possível sem que exista a violência. Os negócios devem ser feitos de forma 

que todos se beneficiem. Para que possamos refletir sobre o desenvolvimento sustentável, agregar 

conhecimentos partir dos nossos debates e visualizar o papel que podemos desenvolver dentro da 

subseção, incluído no cenário internacional e a relação após o início da pandemia, precisamos 

compreender um pouco mais sobre o que significam e quais são os Objetivos de Desenvolvimento 

Sustentável, a Natalia que é secretária desta comissão, Bacharel em direito, advogada, pós-graduada 

em direito constitucional e relações internacionais e mestranda em direito internacional pela 

Universidade Católica de Santos, vai realizar uma apresentação, e a partir da exposição daremos início 

aos debates.” Na sequência, a membro e secretária Dra. Natalia realizou a apresentação, que se tratava 

de uma exposição dos Objetivos de Desenvolvimento Sustentável (ODS), Agenda 2030 da ONU, e como 

eles estão sendo e serão afetados pelo Covid-19. De início foi demonstrado que os ODS não surgiram 

em 2015, sua base remonta aos anos 2000 com a elaboração do Objetivos do Desenvolvimento do 

Milênio (ODM). “Os ODM foram formalizados pela ONU e seus Estados membros, como um pacto 

global, firmado durante a Cúpula do Milênio, elaborados por um grupo de especialistas da ONU. Os 

ODM visavam assim conciliar a proteção ambiental, justiça social e eficiência econômica. Fortalecendo 

nessa época a ideia de desenvolvimento sustentável. Eram compostos por oito objetivo gerais que 

deveriam ser alcançados entre os anos de 2000 a 2015, voltado apenas para as nações em 

desenvolvimento, uma vez que seu principal concentração era a redução da pobreza extrema. Aqui 

também que começou a ideia de “proteção ampliada”, pois visava a participação em conjunto dos 

cidadãos, governo e da sociedade civil (governança). Os ODM mostraram avanços e resultados 



relevantes, como a dimunição de mais da metade do número de pessoas abaixo da linha de pobreza, a 

queda significativa de mortalidade infantil e aumento da igualdade de genêro. Entretanto ainda havia 

um caminho a se percorrer, assim começou a elaboração de uma agenda pós-2015. Em 2012, durante 

a Rio+20, foi esboçada tal agenda, visando agora países desenvolvidos e em desenvolvimento, além da 

ampliação da participação de diferentes setores da sociedade. Por fim, em agosto de 2015, 193 países 

criaram e endosaram a “Agenda 2030” ou ODS, para serem trabalhados entre os anos de 2015 e 2030, 

trazendo uma perspectiva mais abragente e universal.  Eles possuem cinco areas prioritárias – pessoas, 

planeta, prosperidade, paz e parceria_ sendo que essas areas são trabalhadas de forma multinivel, do 

macro para o micro e vice-versa, sendo trabalho desde o âmbito local até o internacional. O que vale 

aqui é colaboração. Com relação à pandemia de Covid-19 os ODS serão afetados pois tratam também 

de questões econômicas e sociais. A doença também gera uma crise humanitária da saúde, o que por 

óbvio coloca em risco o alcance dos ODS, o que força a busca por novos caminhos. Entre os ODS mais 

afetados temos: ODS 1- erradicação da pobreza: afetada negativamente pela perda de renda das 

familias devido a crise econômica; ODS 3-saúde e bem estar: evento devastador que demonstrou a 

fragilidade dos sistemas médicos e a necessidade de um serviço de saúde universal; ODS 4- educação 

de qualidade: afetado pelo fechamento das escolas e também pela ineficácia no aprendizado remoto; 

ODS 5- igualdade de gênero: aumento da violência doméstica, sem contar que a maior parte dos 

profissionais que atuam na linha de frente é composta por mulheres, deixando-as mais expostas a 

contrair Covid-19; ODS 6- falta de saneamento: diminue capacidade de higiênização que é essencial para 

o combate ao Covid-19; ODS 8- trabalho decente e crescimento econômico: com as atividades 

econômicas suspensas ocasionou renda menor e aumento do desemprego; a única vantagem foi com 

relação a ODS 13- ação contra a mudança global do clima: já que as paralisações ocasionaram a 

diminuição dos gases de efeitos tóxicos”. Destacou ainda dentre as questões de paz, justiça e 

desigualdade social, a desigualdade no acesso à justiça, uma vez que os profissionais não têm a mesma 

qualificação; e que os ODS são cumpridos também no âmbito local e regional e não somente mundial. 

Ao final, salientou que os ODS com a Pandemia terão caminhos diferentes para serem alcançados e 

atingido o desenvolvimento sustentável. Concluiu que apesar de ambiciosos neste momento, muitos 

podem ser os avanços. Encerrada a exposição, iniciaram-se os comentários e debates. A Dra. Letícia 

agradeceu a apresentação e pontuou algumas relações do pós-pandemia com a possibilidade da 

Comissão contribuir colaborando com o relatório a ser apresentado à ONU do projeto que a OAB/SP 

aderiu, p.ex. indentificando as ações das comissões da subseção de Bauru e relacionando às metas e 

objetivos, e salientou a questão da falta de água no país e valores excessivos de alguns produtos de 

saúde básica, e a questão importante do acesso à justiça, sendo que a subseção disponibiliza aos 

profissionais instrumentos, cursos e palestras e atualização e aperfeiçoamento. Pela Dra. Amanda foi 

indagado se algum dos ODS foi flexibilizado ou focado em detrimentos dos demais, sendo esclarecido 

pela Dra. Natalia que não, em razão de serem flexíveis e os países poderem aplicar aqueles que 

entendem como mais relevantes. Pelo membro Fábio foi comentada a aplicação dos ODM e ODS e a 

efetivação deles através da diplomacia e da realidade de cada país. A membro Maiara relatou a 

importância da atuaçao do terceiro setor para alcançar os ODS, mesmo se o país não tiver interesse em 

fazê-lo, ressaltando também a importância da colaboração de todos em todos os setores e 

exemplificando com programas nacionais. Esclareceu ainda que uma mesma ação pode atingir várias 

metas dos ODS. O Dr. Sérgio apresentou a questão da quarentena não ter sido realizada da melhor 

forma por todos, o que gerou mudanças de comportamento, mais prejuízo econômico, e o fato do país 

ter caminahdo de certa forma na contra-mão do que foi seguido pela grande maioria dos países no 

mundo. Por sua vez, a Dra. Amanda questionou sobre possível flexibilização da quarentena e como ela 

deveria ocorrer e também indicou que várias ações da OAB poderiam se enquadrar nas metas dos ODS, 

como o auxilio disponibilizado aos advogados durante a pandemia. Pelo Dr. Bruno foi salientado que 

diversos atos da subseção se encaixam nos ODS, como o projeto ”OAB por elas”, convênio com a 



 

 

defensoria, sendo importante colaborar com o relatório a ser enviado à ONU. Comentou ainda as 

dificuldades dos impactos da pandemia quanto aos interesses diversos que acabaram surgindo 

paralelamente, podendo ser prejudiciais à sociedade e sobre a flexibilizaçao, citou a ideia do uso de um 

“passaporte de vacinação” ou de saúde como ocorreu na China. O membro Fábio explicou como a 

tecnologia na China ajudou a cadastrar número de pessoas contaminadas e quais teriam esses 

“passaporte da saúde”, através de um QR Code. Pela Dra. Letícia foi mencionado que algumas mudanças 

comportamentais devem ser incorporadas no convívio, o que foi complementado pelo membro Fabio, 

que exemplificou o acesso à tecnologia e a possibilidade de uma segregação social dos que já adoeceram 

ou não. Pela membro Maiara foi explanado sobre a flexibilização, citando como exemplo a China e 

Coréia do Sul que forneceram uma espécie de passaporte para pessoas que já estão imune, bem como 

a testagem em massa, além da responsabilidade social da própria população e educação. Pelo Dr. Bruno 

foi aborada ainda a questão dos dados públicos referentes à pandemia, as fakenews e a segurança da 

internet no Brasil, o que foi discutido brevemente entre os membros. Inexistindo demais assuntos a 

serem tratados, a Presidente declarou a reunião encerrada às 21 horas e 40 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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