
 
 

_______________________________________________________________________________________________
SECRETARIA DAS COMISSÔES - Rua Anchieta, 35 - 1º andar - 01016-900 São Paulo, Capital – Tel.: 3244-2013  

www.oabsp.org.br 
 

 
ATA DE REUNIÃO 

 

 
 Aos onze dias do mês de abril do ano de dois mil e doze, às 

dezoito horas, Praça da Sé, 385, Centro, 2º andar, no Plenário dos 

Conselheiros da OAB/SP – Município de São Paulo/SP, realizou-se a 

2ª Reunião Ordinária da Comissão de Sustentabilidade e Meio 

Ambiente da OAB/SP gestão 2010/2012, deste ano corrente, 

conforme lista de presença que fará parte integrante da presente ata. 

Aberto os trabalhos, o Senhor Presidente da Comissão Dr. Carlos 

Alberto Maluf Sanseverino convidou a mim, Thaís Maria Leonel do 

Carmo para secretariá-lo. Dando início aos trabalhos o Senhor 

Presidente deu boas vindas e agradeceu a presença de todos, 

solicitando dispensa da leitura da Ata anterior que se encontra 

disponível no site da OAB/SP. Informou que a Comissão de 

Sustentabilidade e Meio Ambiente é uma comissão permanente desta 

Casa pela relevância do tema que enfrenta. Que está presente em 

223 municípios e depois da comissão de cultura é a maior comissão 

da Casa. O presidente saudou Dr. Jayme Vita Rosso, ouvidor da 

nossa Comissão, e na pessoa dele saudou todos os advogados 

presentes. Noticiou a todos o sucesso dos trabalhos no Congresso 

Internacional de São Luis do Maranhão, dando especial atenção à 

Carta de São Luiz, verdadeiro marco histórico rumo à Rio + 20; 

informou sua nomeação pelo Conselho Federal para coordenar o GT 

Rio+ 20; solicitou aos colegas sugestões e criticas, informou que a 

Secretaria Geral da Comissão coordenara manifesto chamado “Alerta 

Rio + 20 ”, que será de conhecimento público em evento a realizar-se 

em 11 de junho em Brasília, oportunidade em que serão tratadas as 

questões relativas à Efetividade do quanto se assume enquanto 

Estado; informou que a finalidade do manifesto é a extrema 



 
 

_______________________________________________________________________________________________
SECRETARIA DAS COMISSÔES - Rua Anchieta, 35 - 1º andar - 01016-900 São Paulo, Capital – Tel.: 3244-2013  

www.oabsp.org.br 
 

necessidade de alertar a sociedade da importância desta efetividade. 

Informou que em reunião com a Ministra do Meio Ambiente Dra. 

Izabella Teixeira foi-nos concedido o uso de espaço no Jardim 

Botânico do Rio de Janeiro, onde será estabelecido o Observatório da 

OAB; haverá também uma Ouvidoria permanente para que sejam 

ouvidas todas as manifestações da sociedade civil, visando evitar a 

finitude dos recursos naturais. Informou também sobre o Convenio 

firmado entre a OAB/SP e a Comissão de Meio Ambiente da Câmara 

dos Vereadores de São Paulo, que será formalizado no evento do dia 

8 de maio, coordenado pelo atual vereador Dr. Gilberto Natalini. Em 

seguida, passou a palavra ao Dr. Luiz Alberto de Fisher Awazu, que 

passou explanar sobre a Rio + 20 (apresentação disponibilizada via 

e-mail). Finda a apresentação, o presidente cumprimentou os 

membros da mesa e passou a explanar sobre a questão da 

normatização estabelecida seja nacional ou internacional, a fim de 

garantir uma vida digna; convidou Dr. Marcos da Costa, Vice 

Presidente da OAB/SP para integrar a mesa, ressaltando que a CSMA 

tem recebido um carinho extra do Dr. Vice Presidente da OAB/SP, o 

qual fez uso da palavra saudando os membros da mesa, os presentes 

e reiterando o carinho que tem com a CSMA; disse também que sua 

aproximação com a OAB se deu a partir de uma palestra que assistiu 

promovida pelo pessoal do Meio Ambiente, quando a Comissão ainda 

era um Comitê. Parabenizou o trabalho da Comissão deixando as 

portas da Casa sempre abertas para os trabalhos que vem se 

realizando sob a batuta afinada do Presidente Dr. Carlos Alberto M. 

Sanseverino, que fazendo uso da palavra, agradeceu a presença do 

Dr. Marcos da Costa. Em seguida agradeceu o Dr. Luiz Alberto 

Awazu, pela esclarecedora explanação, solicitando que o material da 

apresentação seja divulgado entre os membros, bem como a 
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manifestação de todos conselheiros presentes. Passou a palavra ao 

Dr. Jayme que após cumprimentar o expositor salientou como pontos 

de sublinhamento: 1- Problema ético; 2- Efetividade em si; 3- 

Enforcement (sanções). Em seguida, fez uso da palavra a 3ª Vice 

Presidente da CSMA, Professora Patrícia Faga Iglecias que após 

cumprimentar os membros da mesa apresentou currículo da Dr. 

Adriana Ruiz Vicentin, que é membro da Procuradoria Geral do 

Estado. Dra. Adriana agradeceu as palavras da Professora Patrícia, 

cumprimentou a mesa e agradeceu o convite para estar presente 

hoje na reunião. Passou a falar sobre a atuação da PGE. 

(apresentação disponibilizada via e-mail). Terminada a explanação, o 

Presidente, fazendo uso da palavra, agradeceu a palestra e solicitou 

que o material fosse disponibilizado para todos os membros do CSMA. 

Questionou a PGE sobre os 18 milhões de processos que a Justiça 

Paulista possui, bem como das Ações Civis Públicas propostas. Falou 

sobre a legitimidade passiva que o Estado experimenta por conta das 

ACP`s propostas pelo MP, e a necessidade da viabilização do TAC 

bilateral, ao que foi respondido pela Dra. Adriana que a PGE poderia 

entender o TAC como sendo instrumento de discurso para as duas 

partes e não como contrato de adesão. Foi explicado pela presidência 

o motivo do questionamento visando evitar litigância de Estado X 

Estado. A resposta foi no sentido de informar que a elaboração de um 

TAC bilateral é extremamente interessante mesmo porque essa 

possibilidade traria maior eficácia para o seu cumprimento. Em 

seguida, o presidente convidou a para Dra. Adriana a compor o GT 

que trata da criação das Varas Ambientais no Estado de São Paulo. 

Determinou a criação de GT para discutir a questão da bilateralidade 

dos TAC´s que será coordenado pela Prof. Patrícia Faga Iglecias, que 

de pronto assumiu tal tarefa. Dada a palavra ao Dr. Jayme Vita Roso, 
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questionou a Dra. Adriana sobre a ineficácia do Poder Público na 

fiscalização. Em seguida, com a palavra a 3ª Vice Presidente falou 

sobre a aplicação da Lei Estadual nº 13.577/09, que trata das áreas 

contaminadas e reitera a solidariedade do Estado em casos de danos, 

questionando se há aplicabilidade desta lei? O que foi prontamente 

respondido pela Dra. Adriana no sentido de alertar sobre a 

necessidade de uma maior fiscalização no âmbito do Estado de São 

Paulo. Por fim, o Senhor Presidente abriu a palavra aos membros da 

Comissão para eventuais manifestações. Não havendo nenhuma 

manifestação a reunião foi encerrada às 20h30min, motivo pelo qual 

lavra-se a presente Ata. 

 

 

    São Paulo, 11 de abril de 2012 

 

 

Carlos Alberto M. Sanseverino 

Presidente da Comissão de Sustentabilidade e Meio Ambiente 

 

 

Thaís Maria Leonel do Carmo 
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