
 

Ata da Reunião da Comissão de Direito Ambiental da OAB – 04/06/2020 

Presentes Glaucia Savin, Solange Teles da Silva, Giovani Tomasoni, Walter 

Hellmeister, Leticia, Sandra Mara, Paula Faldman, Henrieth, Paola Aureli, Carolina 

Angelozi, Simone Mattar, Flavia Bueno, Andre Marchesin, Fabio Ishisaki, Bruno 

Drumond, Simone Mattar, Mayara, Lirian, Caio Ferrari, Sergio Guerreiro 

Glaucia – agradecimentos pela disponibilidade de todos para a reunião ordinária 

Agradecimentos a Flavia pelo evento. 

Avisos 

OAB desenvolveu um aplicativo chamado radar – radar da OAB (pode baixar) serve 

para denunciar que dificuldade – órgãos da administração, poder judiciário no 

exercício da profissão, Caio redigiu manifesto – democracia.  

Amanha 05/06 ato solicitando a maior participação das pessoas para afirmarmos 

nosso compromisso com valores democráticos, amanha as 15hs.  

Webinar com outras presidências 

Serie de fatos importantes nesse mês – polemica sobre a prevalência da mata 

atlântica, mp que regularizava áreas na Amazônia “MP da grilagem”, PL 

licenciamento, uma serie de assuntos que precisamos abordar, discutir 

 

Hackathon 

Henrieth – avançando: duas empresas nessa semana ela conversou com Abraão 

nessa semana. Hackathon Brasil (1) e Shawee (2) – escopos diferentes: (1) 

Hackathon tem hackathon e incubação, (2) puramente hackathon. A Shawee 

precisaria ter um parceiro para dar essa característica de incubação. Uma coisa é 

um hackathon, outra coisa e incubar um projeto por 30 dias. Jornada de um mês é 

uma jornada de incubação.  

Glaucia - Nos precisamos da incubação? Acho que não !!! Só um hackathon... talvez 

essa Hackathon Brasil devesse adequar a proposta dela e não ao contrario.  

Propostas para que possamos trabalhar melhor com a valoração do dano, 

queremos desenvolver métricas formulas para conversarmos sobre critérios mais 

adequados. Nosso intuito é só o Hackathon. 



 

Um hackathon curto, depois de três dias distribuir os brindes e depois fazer um 

hackathon mais longo – os 30 dias. O fechamento em 33 horas o que vai definir as 

equipes para ganhar esse brinde e levar a conclusão. Três dias e um assunto 

complexo. Em geral 3 dias não e o suficiente... mas há uma mescla ...publico adulto, 

pessoal que trabalha, experiente em pesquisa, experiente em hackathon. Mas três 

dias há uma dificuldade. 

Leticia – empresas de consultoria 

Atividades de advocacia não pode ser oferecida juntamente com outras atividades. 

Julgados (analise). Seguir com as relações das consultorias que oferecem o serviço 

jurídico com outros serviços. Dossier com prints das telas do site – consultoria 

ambiental (+ serviços de consultoria jurídica e analise de riscos de legislação) 

Glaucia e 

Explicou que essas empresas de consultoria estão oferecendo serviços de 

advocacia. A relação e com a consultoria ambiental e não com o advogado.  

Leticia 

Algumas dessas empresas foram concebidas por técnicos e outras constituídas por 

colegas da advocacia para fornecer esse serviço conjugado, mas ela não encontra 

guarita no estatuto da OAB 

Sergio Guerreiro – comissão de ética da OAB 

Câmara recursal do TED o que observou e que nos casos em conjunto – isso ate 

pode servir para captação para advogados. Comissão de fiscalização contra 

empresas que coloquem no objeto atos privativos de advogados, isso não há 

possibilidade, então dai haveria possibilidade de fiscalizar essas consultorias que 

não poderiam realizar assessoramento jurídico. 

Vídeo – há ainda a possibilidade de fazer um vídeo 

Ana Paula – Cetesb (sem notícias por enquanto) 

Glaucia – Cetesb saiu 

Ricardo pediu uma subcomissão para mudanças climáticas (então vamos ter isso 

aqui) 



 

Caio se apresentou, relatou que esta se inteirando das atividades da comissão – 

mestrado USP, pesquisa FGV.  

Glaucia – boas vindas 

Giovani – referente ao proc. administrativo (nova dt). Ocorreu uma live Cetesb, 

maior parte dos procedimentos digitais, como ter acesso a esses processos. Isso 

tudo e informação pública e há uma dificuldade criada pelo próprio sistema. E so 

fazer um requerimento que se permite pesquisar. Não seria intenção da Cetesb 

facilitar isso sob o argumento que seria proteger dados...  

No caso de áreas contaminadas, por exemplo, como acessar para saber se um 

terreno ao lado de uma área... por exemplo... Inobstante estar informatizado em 

termos de publicidade isso tem piorado 

Como comissão da OAB como questionar a Cetesb e seria o caso de questionar?  

Paula Feldmann – ate para peticionar há necessidade de pedir para eles abrirem 

um comunique-se para abrir um direito de petição 

Glaucia – há alguns dados – sigilo industrial em razão a áreas contaminadas. Em 

relação a tecnologias para áreas contaminadas, há tecnologias patenteadas... então 

as vezes pode ser que existam aspectos protegidos sobre o sigilo industrial. Em 

relação aos autos de infração, não há como ter sigilo por ter como base o poder de 

policia. Se formos peticionar – simplificação do acesso: podemos quem sabe ate 

utilizar o radar da OAB para simplificar esse acesso para os advogados. Acesso a 

dados não sigilosos. 

Sandra – processos físicos, a primeira batalha foi conseguir o protocolo integrado. 

Conseguimos isso. Protocolo integrado de qualquer lugar propiciava. A 

funcionalidade não existe no sistema, então talvez esse seja um problema. Mas sim 

há um cerceamento do direito de petição, pois tem que se abrir um comunique-se. 

Tem que acessar o gerente da agência, o técnico responsável pelo processo. O 

direito de petição não pode ser cerceado, o direito de defesa não pode ser 

cerceado. Sempre houve uma preocupação da Cetesb em relação aos dados 

sigilosos, era uma faculdade das partes solicitarem o sigilo, então por exemplo 

retirava-se do processo o que era sigiloso para dar acesso a documentação a outras 

pessoas. Deve-se prever uma aba, por exemplo, em relação as questões sigilosas.  

Giovani vai fazer uma petição a respeito.  



 

Glaucia – reunião com a UBA com Paulo Bessa e mais dois outros representantes, 

Rafael, Eros. Podemos ter divergências, isso e natural em um ambiente onde há 

vários advogados. A OAB não vai ter o mesmo posicionamento da UBA, então em 

algumas vezes 

Marina Gadelha nossa presidente fez uma manifestação dura em relação a 

interpretação do Salles aplicação Mata Atlântica – objeto de muitas criticas – a OAB 

fica fazendo papel de ONG... Primeira função direitos dos advogados, direito de 

petição, acesso a justiça, caso que a Leticia nos trouxe (consultoria), mas não 

podemos reduzir o papel da OAB. Varias questões relacionadas ao exercício da 

cidadania, defesa da constituição, esse seu posicionamento em relação a questões 

que interessam a todos nos... não se pode falar que a OAB só pode se manifestar 

sobre questões classistas... Na verdade esse e nosso papel... o papel da instituição 

não se confunde com o papel de todos nos. Nesse momento com uma ameaça 

explicita aos valores democráticos, a OAB não pode mais se restringir apenas a 

defesa da nossa classe. O que o ministro do meio ambiente disse foi vexatório. 

Defendemos nossos clientes com valores éticos. Passar a boiada aproveitando a 

Covid nenhuma pessoa que respeita o outro ser humano vergonha com o que ele 

disse. E democracia do trabalho, democracia e para os fortes não e para os fracos 

Os fracos se intimidam com o debate, com as opiniões divergentes e acabam 

adotando uma atitude autoritária. Jogo democrático não e pra que um. A pessoa 

entre nosso e não consegue trabalhar na regra do jogo democrático 

Isso e uma vergonha 

O que esta acontecendo no nosso pais e uma vergonha do ponto de vista 

institucional. Não podemos admitir a ruptura das instituições. Esse 

comportamento não da para admitir. Não se trata de posição. E um tipo de ética 

que não podemos admitir na vida.  

Reunião foi simpática e todos nos propusemos a trabalhar em conjunto. 

Tarefa de justificar as possibilidades de conciliação e mediação na área ambiental. 

Estamos aqui aguardando. 

Podemos encontrar caminhos de consenso. Com respeito vamos encontrar pautas 

comuns diante das quais podemos unir esforços, no que divergir podemos 

continuar. Mas sempre com o respeito pelos outros.  

Flavia – live que Giovani comentou: sexta live Cetesb iria apresentar um piloto de 

conciliação ambiental.  



 

Glaucia – entre hoje e amanha e enorme o numero de eventos ambientais (amanha 

10hs Santo André/ 11hs Votorantim/ depois OAB Santos/ Sustentabilidade) 

Solange – parabenizou Glaucia pela abordagem do papel da OAB e das instituições 

democráticas.  

Glaucia – sugeriu para Patrícia que há estudos que dizem que o Covid pode ser 

transportado pelo material particulado fino. E se isso ocorre nos acabamos 

inalando. Para analisar no material particulado se tem Covid, para verificar se há 

um fator de risco da poluição. Isso ficou pautado para a reunião. Acesso fácil a 

informação.  Cetesb tem os filtros da rede telemétrica. Podem investigar se o 

material particulado esta ou não transmitindo o Covid. 

Solange – sugeri o Saldiva para tentar fazer esse pedido 

Glaucia – pediu que eu verificasse se consigo acesso ao Saldiva. 

Leticia – Glaucia você conseguiu falar com o Prof. Paulo Artaxo? O Instituto de 

Física tem filtros instalados na cidade de São Paulo. Essa equipe já trabalha com 

material particulado, para saber se a queima de combustível fóssil chega a 

Amazônia e chega.  L:eticia comentou do efeito aerossol, mascaras e material 

particulado. 

Glaucia – ainda não. 

Finalizamos nossa reunião e vou mantendo vocês informados em relação a reunião 

com presidentes das outras subseções para trabalho em rede  

 

 


