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                    Aos 25 dias do mês de novembro de 2020, às 20 horas e 17 minutos, foi realizada a nona 

reunião ordinária do ano vigente entre os membros da Comissão de Direito Internacional da OAB 

Bauru/SP, através da plataforma Google Meet de reuniões virtuais. Participaram 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, Dra. Ana Gabriela Rodrigues Abdelnur Abrahão, bem 

como os membros consultores internacionalistas Sr.Fábio Ferreira Andrade e Sra. Maiara Bezerra da 

Silva. Também estavam presentes os convidados Dra. Fernanda Prebianchi Montanha Mandelli, Dra. 

Monica Maria Ankudovicius Bressan e Dr. Arthur Moreira Delgado. Iniciados os trabalhos, a Presidente 

da Comissão realizou a abertura da reunião, cumprimentados os presentes e dando as boas-vindas a 

todos.  Na sequência foi apresentada a Ata da reunião anterior pela secretária Dra. Natalia, posta em 

discussão e votação, e posteriormente aprovada. COMUNICAÇÕES DA PRESIDENTE - Seguidamente, a 

Presidente passou para comunicação de questões administrativas, agradecendo a presença dos 

convidados e a possibilidade do convite se estender a outras pessoas que tenham interesse no tema 

direito internacional. Informou a participação representando a Comissão na reunião dos presidentes de 

comissões da subseção no dia 02 de dezembro e entrega de relatório das atividades, sendo esta a última 

reunião temática do ano.  Agradeceu a participação e dedicação de todos durante o ano, sendo que os 

encontros foram ricos de informações e conhecimento compartilhado que permitiram reflexões que 

podem subsidiar a atuação profissional. ORDEM DO DIA – A presidente relatou a continuidade das 

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

assim como para atuação da Comissão no próximo ano, primando pela construção conjunta do palno 

de ações. PALAVRA DOS PRESENTES. Não houve sugestões no momento. 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. Informados os próximos eventos da 

OABonline:  No dia 26 de novembro, show de talentos do II encontro da jovel advocacia às 19h30 via 

youtube da subseção. No dia 03 de dezembro, às 19h evento sobre Bioética e Autonomia das pessoas 

com deficiência. Pela ESA Bauru, os cursos de prática penal e em execução penal no período de 02 a 10 

de dezembro , com carga horária de 15h e 2ª turma do curso prática inventário e partilha– nos dias 8, 

10 15 e 17 de dezembro. Campanha beneficiente “Fazer o bem sem olhar a quem” até o dia 15 de 

dezembro com doações de alimentos, higiene pessoal e limpeza a ser entregue posteriormente em 

instituição beneficiente. DEBATE TEMÁTICO -  Findo esse primeiro momento da reunião, foram iniciados 

os debates sobre o tema:  Questões Ambientais e o Direito internacional, exposto pela Dra. Gabriela 

Abrahão, que é advogada constitucionalista, formada em Direito e pós-graduada pelo Damásio 

Educacional, membro efetiva da comissão de direito internacional. Sendo assim, a Presidente, Dra. 

Letícia realizou uma breve introdução sobre o tema:  Estamos cada vez mais preocupados com a 

situação do meio ambiente. A consciência quanto ao meio ambiente vem expandindo ao longo dos anos 



e hoje sabemos como a falta de ações efetivas podem impactar a qualidade e a vida da humanidade. 

Faço referência ao que disse na primeira reunião em março quando  ao contextualizar o  cenário mundial 

atual, foi feita referência à necessidade da visão de uma saúde única por constituirmos um mundo único 

(seres humanos, animais e meio ambiente), e ressaltados os direitos à dignidade humana, à saúde e à 

vida. Portanto o meio ambiente deve ser uma preocupação de todos por estarmos interligados. Ainda 

quanto ao princípio da solidariedade, ontem no evento promovido pela CJA nesta subsessão foi exposto 

sobre o princípio da fraternidade e então nosso dever de uns para com os outros compartilharmos de 

medidas de preservação do meio ambiente, seja através de ações, seja através de disseminação da 

educação ambiental, pois somente assim podemos pensar no futuro da nossa e das próximas gerações, 

com qualidade de vida e dignidade. São diversas as consequencias ao mundo se não houver cooperação 

global neste sentido. No último domingo, em seu discurso na reunião do G20 o então ainda presidente 

dos EUA, Trump disse que o Acordo de Paris 'mata a economia' dos Estados Unidos, 2º maior emissor 

de carbono do mundo. No Brasil, as queimadas nos últimos meses trouxeram repercussões 

internacionais e preocupações mundiais.  Somos um país com ricos recursos naturais. Mas sabemos que 

são esgotáveis. A questão da mudança climática é um dos exemplos mais comentados hoje em dia, cujos 

impactos, como já discutimos, podem causar inclusive aumento de conflitos. Catástrofes ambientais 

não estão distantes da nossa realidade. Além disso, são muitas as consequências que podem advir como 

políticas e econômicas. Como a comunidade internacional e o direito internacional regulam essas 

questões?  Qual o papel dos instrumentos normativos em relação a  promoção da sustentabilidade 

ambiental?  Medidas são tomadas pela sociedade, pessoas e empresas para diminuir impactos, como 

redução de gases poluentes, consumo de água, energia, reestruturação ambiental.  Mas estamos longe 

de atingir uma grande parcela da sociedade com essas preocupações. Qual a relação com a 

industrialização e uso de tecnologias? O que está ao nosso alcance e como podemos atuar? Estamos 

diante de um desafio global. E para finalizar, uma trecho interessante que li: “Os desafios globais para 

o século XXI remetem aos aspectos econômico, social e ambiental. Estes, são indissociáveis e, enfrentar 

as questões inerentes a cada um deles, envolve a necessidade de cooperação e conciliação entre os 

diferentes setores da sociedade. Trabalhar a sinergia entre os setores e promover o equilíbrio entre os 

três pilares, será fundamental para alcançarmos um planeta sustentável para nós e para gerações 

futuras.” Após, a Dra. Gabriela, expositora do tema deu início à apresentação: Relatou que o meio 

ambiente é subdividido por segmentos: natural, cultural, artificial e do trabalho. Mais recentemente foi 

adicionado o patrimônio genético. Mencionou sobre a CÚPULA DA TERRA / RIO-92, como marco para a 

conscientização ambiental que tratou sobre problemas ambientais e de desenvolvimento sustentável, 

citando ainda a Conferência de Estocolmo em 1972, Conferência das Nações Unidas para o meio 

ambiente que foi sediada no Rio de Janeiro em 1992 e estabeleceu 27 princípios básicos como: direito 

a uma vida saudável e produtiva em harmonia com a natureza, direito dos estados explorarem seus 

recursos de forma a não prejudicar o meio ambiente, desenvolvimento sustentável, proteção 

ambiental, erradicação da pobreza, ações internacionais priorizando os países em desenvolvimento e 

desfavorecidos, cooperação internacional quanto à conservação, proteção e recuperação, redução de 

padrões de consumo e produção, cooperação internacional quanto à conhecimentos científicos e 

tecnológicos, participação pública e popular, legislação interna ambiental eficaz, cooperação 

internacional de políticas econômicas, legislação interna responsabilizando e compensando os danos 

ambientais, desestimular atividades altamente nocivas, poluidor-pagador, notificação aos Estados 

quanto à desastres naturais e outras emergências. Sendo o Documento proposto: Carta da Terra, 

ratificado em 2000 (Princípios: respeitar e cuidar da comunidade, integridade ecológica, justiça social e 

econômica, e democracia, não violência e paz) e Documento assinado: Agenda 21 sendo os temas: 



desenvolvimento sustentável, meio ambiente, ecossistemas, desflorestamento, desertificação, 

pobreza, consumo, saúde, educação, conscientização, biodiversidade e recursos naturais. Assinado por 

179 países. Posteriormente trouxe à pauta as METAS de AICHI (2011-2020) com cinco objetivos 

estratégicos e vinte metas, dentre elas a conservação da biodiversidade, sendo que possui metas 

concretas com objetivos de médio prazo e objetivos: Tratar as verdadeiras causas da perda de 

biodiversidade internalizando o tema “biodiversidade” em todo o governo e sociedade; Reduzir as 

pressões diretas sobre biodiversidade e promover utilização sustentável, Melhorar a situação (status) 

da biodiversidade, protegendo ecossistemas, espécies e diversidade genética;  Ressaltar os benefícios 

da biodiversidade e dos serviços ecossistêmicos a todos;  Aprimorar, ampliar a implementação por meio 

do planejamento participativo, gestão de conhecimento e capacitação. Sendo 193 países participantes 

(Elementos - 20 alcançados, 38 em progresso, 13 sem nenhum avanço; e Metas - das 20 metas, seis (9, 

11, 16, 17, 19 e 20) foram parcialmente atingidas (pelo menos 1 elemento foi alcançado) dentro do 

prazo de 2020. Na sequencia relatou sobre os OBJETIVOS 2030 (Agenda 2030), os 17 Objetivos do 

Desenvolvimento Sustentável e 169 metas. São metas interligadas e indivisíveis e relembrou os 

Objetivos do Milênio (ODM), adotado em 2000, que tratava dos principais desafios sociais do século 

XXI: erradicar a extrema pobreza e fome; atingir o ensino básico fundamental; promover a igualdade de 

gênero e autonomia das mulheres; reduzir a mortalidade infantil; melhorar a saúde materna; combate 

ao HIV, malária e outras doenças; garantir a sustentabilidade ambiental; e estabelecer uma parceria 

mundial para o desenvolvimento. Enfoque principal da exposição foi no RELATÓRIO GBO5 ONU: Tratam-

se de relatórios já feitos em 2001, 2006, 2010, 2015 e o mais recente, 2020. Inclui relatórios como do 

IPCC (Painel Intergovernamental de Mudanças Climáticas), Fórum Econômico Mundial, Organização 

para Alimentação e Agricultura (FAO), Organização para Cooperação e Desenvolvimento econômico 

(OECD), entre outros. Foi publicado pela Convenção das Nações Unidas sobre a Diversidade Biológica 

(CBD), oferece uma visão geral sobre o estado da natureza, resume o progresso rumo ao alcance das 20 

Metas de Aichi acordadas em 2010. A Convenção sobre Diversidade Biológica, que entrou em vigor em 

dezembro de 1993, é um tratado internacional para a conservação da biodiversidade, o uso sustentável 

de seus componentes e a repartição equitativa dos benefícios derivados do uso de recursos genéticos. 

Com 196 signatários, o acordo tem participação quase universal dos países. É a mais recente atualização 

das atividades do Painel Intergovernamental sobre Mudanças Climáticas. É o relatório final sobre o 

progresso das 20 metas globais de biodiversidade acordadas em 2010 com prazo até 2020, e inclui lições 

aprendidas e boas práticas para melhorar o desempenho. Descreve oito transições que reconhecem o 

valor da biodiversidade, a necessidade de restaurar os ecossistemas dos quais depende toda a atividade 

humana e a urgência de reduzir os impactos negativos dessa atividade. Transições: terras e florestas, 

agricultura sustentável, sistemas alimentares sustentáveis, pesca e oceanos, cidades e infraestrutura, 

agua doce, ação climática e One Health (gestão de ecossistemas). Traz como principais conclusões:  O 

mundo aqueceu em média 0,85 °C entre 1880 e 2012; A principal causa do aquecimento presente é a 

emissão de gases estufa pelas atividades humanas, com destaque para a emissão de gás carbônico; O 

aumento da temperatura entre a média do período 1850-1900 e a média do período 2003–2012 foi em 

média 0,78 °C; Os oceanos têm acumulado a maior parte do aquecimento, servindo como um 

amortecedor para o aquecimento da atmosfera, estocando mais de 90% da energia do sistema do clima 

e muito gás carbônico; O mar está se tornando mais ácido pela continuada absorção de gás carbônico; 

O nível do mar aumentou em cerca de 19 cm entre 1901 e 2010; O gelo está em recuo acelerado na 

maior parte das regiões frias do mundo; regime de chuvas, as correntes marinhas e o padrão dos ventos 

estão sendo perturbados, aumentando a tendência de secas e enchentes; O aquecimento produz 

efeitos de longo prazo e afeta toda a biosfera; Se as emissões continuarem dentro das tendências atuais, 

https://pt.wikipedia.org/wiki/G%C3%A1s_carb%C3%B4nico


o aquecimento vai aumentar, podendo chegar a 4,8 °C até 2100; Aumento da polarização econômica e 

política. Aumento dos embates, divisões domésticas e internacionais e desaceleração econômica. 

Enfrentar desafios urgentes como a crise climática, a perda de biodiversidade e o declínio recorde de 

espécies. Posteriormente, tratou ainda de alguns documentos internacionais que versam sobre a 

temática, sendo o ACORDO DE PARIS, um acordo com medidas de redução de emissão de gases estufa 

a partir de 2020. Objetivo: conter o aquecimento global e passar a previsão de aumento de 2ºC para 

1,5ºC. Sobre Desenvolvimento sustentável, negociado em Paris em 2015 (Anterior: Protocolo de Kyoto 

de 1997 (2008-2012). Emenda de Doha – prorrogação das metas para 2020) 195 países assinaram e 147 

ratificaram (Brasil ratificou) com menção à COP 26 que ocorrerá em novembro de 2021. Foram ainda 

citadas algumas iniciativas no Brasil visando a preservação do Meio Ambiente, como Operação Verde 

Brasil, Programa Floresta + e Programa Floresta + Carbono, Combate Lixo ao Mar, Programa Lixão Zero. 

Para finalizar, mencionada a proposta do Green New Deal para combater as mudanças climáticas e 

desigualdades sociais que foi derrotada no Senado dos EUA e o Cisne Verde que é a probabilidade de 

crises financeiras devido às mudanças climáticas. Ao concluir, foi realizado um panorama sobre notíciais 

atuais mundiais que envolvem cumprimento do acordo de Paris, compra de madeira ilegal, redução de 

emissões de carbono até 2030 e livre de carbono em 2060 e Acordo Céus abertos, sendo ao final 

mencionado o Direito Transacional como uma das formas de resolver conflitos advindos. Foram então, 

iniciados os debates sobre possíveis impactos, formas e meios de atuações, validade e eficácia de 

documentos internacionais, acordos e tratados. A Dra. Fernanda parabenizou a expositora e contou que 

estava no Rio de janeiro durante a ECO 92 e  que via uma boa vontade no mundo  diferente de hoje que 

é muito imediatista, com falta de compromisso com o futuro, sendo necessária reunião enquanto 

mundo e sociedade e reinventar as formas de vivercom preocupação na qualidade de vida. A Dra. 

Gabriela complementou concordando com a existencia de muita resistencia quanto ao meio ambiente 

e que está mais difícil a conscientização sustentável. A Dra. Mônica pontuou sobre o Acordo de Pair que 

teve proposta de desmatamento legal zero, mas que houve retocesso pelo Brasil, o que foi 

complementado pela expositora quanto à criação de leis e julgados que contrariam a preservação 

ambiental, como o não entendimento sobre inconstitucionalidade pelo STF sobre ilegalidades no 

desmatamento, tornando possibilidade quantitativa. Pela Dra Natalia foi argumentado que a visão 

negativa sobre o Meio Ambiente é válida no proprio país pela negativa dos Poderes de que a 

sustentabilidade não é economicamente viável, sendo que na verdade falta adequar. Que na Europa 

aumentou a consciência e empresas tem que ter selo de sustentabilidade, o que estimula os 

europeus.Assim, entende que a mudança é bem lenta e temos que fazer a conscientização dos 

brasileiros pois pode trazer beneficios econômicos também, citando como exemplo a empresa Natura. 

Pela Dra. Gabriela foi ressaltado que na Europa há cobrança para que as industrias sejam mais 

sustentaveis, inclusive as cosméticas, sendo que na China ainda é exigido testes em animais e outras 

exigências, o que se opõe à possibilidade de selos, por exemplo veganos. Pela Dra. Fernanda foi 

ressaltado o poder do consumo, sendo que como consumidores temos responsabilidade de escolher os 

produtos, escolher consumir menos, mas consumir melhor. Pela Dra. Gabriela foi complementado que 

o padrão de consumo já é discutido desde 92, assim como a qualidade. Pela Dra. Letícia foi ressaltada a 

importância dos selos e a relação com a garantia da sustentabilidade e também impacto na saúde. Pela 

Dra. Natália foi argumentado que as empresas sustentáveis passam a ter mais valor no mercado e com 

relação à China, que quando procuram investimento em países emergentes, pagam pesquisas, como de 

energia renovável e que portanto a sustentabilidade é o caminho. Pela Dra. Gabriela foi reiterado que 

é preciso ver que na sustentabilidade também há dinheiro, valor e mercado. O sr. Fábio parabenizou a 

expositora e fez alguns levantamentos retomando a historicidade das Conferências e acordos, 



 

ressaltando a existencia atual de tecnologias e inovações na indústria automotiva, trazendo à reflexão 

a questão da redução das emissões de gás carbonico e como passa a ser visto no próximo governo dos 

EUA. A Dra. Letícia ressaltou a necessidade de mudanças agora e citou ainda que há países 

desenvolvidos que mantém exploração de mão de obra em outros países. Pelo Dr. Arthur foi 

mencionado que a China se preocupa em encontrar mercado em outros países, e que há países que 

lutam contra empresas que promovem trabalho escravo. Quanto à questão ambiental noq eu tange aos 

Cisne Verde, que o próprio BIS emitiu uma cartilha sobre o tema e que é novo mercado, mas que toda 

empresa vai querer vender “carbono free”. Citou o pacto entre o Mercosul e a EU e a falta de ratificação 

ainte a nossa incerteza de política ambiental.  A Dra Natalia frisou que a fala em sustentabilidade e meio 

ambiente equilibrado sempre leva à questão do trabalho escravo e indignação. Pela Dra. Maiara foi 

mencionada ainda as questões relacionadas a urânio, nossa pegada ecológica e coexistência com o meio 

ambiente,  e quanto o  mundo é capaz de regenerar. Abordou sobre a necessidade de educação 

ambiental e que as pessoas acabam se esquecendo de ações básicas como reciclar e separar o lixo. Citou 

a Costa Rica, sendo importante prestar mais atenção no outro e no meio ambiente e que não pe preciso 

ser um país desenvolvido para se inspirar. Pela Dra. Gabriela foi relembrado que por conta da 

quarentena na pandemia o meio ambiente foi modificado, como águas de Veneza que estavam claras, 

o que demonstra a falta de consciencia nas atitudes com a natureza.A Dra. Amanda parabenizou a 

apresentação e debates do dia. Pela dra. Letícia foi questionado aos membros sobre a necessidade de 

outros tratados sobre o tema com o aumento da tecnologia para garantir a sustentabilidade e o que 

muda com os EUA voltando para o Acordo de Paris. Pelo Sr.Fábio foi aduzido que os tratados  são 

necessários e que tem que se ter por conta do sistema internacional, além de ser formas de se mitigar 

possíveis crises mundiais e ajustar objetivos uma vez que é dificil ter um senso comum. Que atualmente 

vivemos a pandemia e consequencia, mas haverão desdobramentos a longo prazo, que precisam ser 

programados e executados. A Dra Natalia trouxe à reflexão sobre aliar a tecnologia à sustentabilidade, 

e citou a novidade tecnológica da carne vegetal, que diminui impactos ambientais, porém  ainda tem 

custo elevado de produção. Citou ainda o livro de autoria do Hannah Arendtque e enfatizou que 

precisamos ter esperança nas promessas, que mesmo que não aconteça, temos que seguir. Que os 

acordos guiam , são caminhos para cumprir metas, ainda que não sejam sufucientes com o decorrer do 

tempo. Que a melhor solução que temos até agora é a promessa de sustentabilidade, esperar a  boa 

vontade dos Estados e a cooperação entre os países. A Dra. Gabriela expressou concordância que a 

esperança é o que nos resta mas que devemos fazer nossa parte, tendo mais cuidado c a reciclagem, 

consumo, descarte de lixo e espalhar isso pro outro, atingindo as comunidades, pois são objetivos 

globais. Pela Dra. Letícia foi ressaltado que se os assuntos se repetem nos acordos no decorrer do tempo 

é porque as ações são esperadas e devem começar. Pela Dra. Fernanda foi dito que a utopia é como o 

horizonte, nunca vai alcançar, mas vai em direção que é certa e fazendo algo positivo que se pode chegar 

no resultado. Inexistindo demais assuntos a serem tratados, a Presidente declarou a reunião encerrada 

às 21 horas e 44 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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