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EVENTO FOI CONSAGRADO PELO VASTO CONHECIMENTO DOS PALESTRANTES 

 
O evento promovido pela FDSBC, que contou também com a presença de profissionais importantes da área jurídica, teve 
como tema principal as tendências e desafios do Direito Ambiental em prol de um desenvolvimento sustentável. 

Durante toda a tarde deste ultimo sábado, 25 de agosto, a Faculdade de Direito de 
São Bernardo do Campo realizou o “II Encontro sobre Direito Ambiental” e contou com 
a presença maciça dos alunos. Para o diretor da faculdade Prof. Dr. Marcelo Ladeira 
Mauad “sempre que abrimos espaço para abordar um tema específico, o mundo 
acadêmico tem uma receptividade extraordinária, nos deixando bastante satisfeitos e 
orgulhosos”. 

O objetivo principal, de acordo a Dra. Patrícia Caldeira, professora da FDSBC e 
coordenadora do evento, “é mostrar a importância do crescimento sustentável, além 

de também reconhecer o Direito Ambiental como centro para todas as discussões, já que é um direito que se projeta para o 
futuro, preocupando-se com as próximas gerações. É o equilíbrio entre o meio ambiente, economia e satisfação das 
necessidades humanas”. 

As atividades foram iniciadas pelo Dr. Paulo Affonso Leme Machado, vice-presidente do Centro Internacional de Direito 
Comparado do Meio Ambiente (França) e Doutor Honoris Causa por notório saber jurídico-ambiental, pela UNESP, entre 
outros títulos. Ministrou a palestra “O meio ambiente na Constituição Federal e os compromissos internacionais do Brasil”. 
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Leme Machado não apenas relatou os direitos ligados principalmente à Constituição do Brasil, como também destacou a 
necessidade de que o equilíbrio ecológico seja sustentável, apoiando-se nos pilares econômico e social. “Na parte social, é 
fazer com que a democracia tenha uma política adequada, pois esta noção, desde a RIO 92, RIO+20 e conferências das 
Nações Unidas, indica que é preciso a implantação de políticas demográficas ao uso dos recursos naturais. 

Na segunda fase do Encontro, o Dr. Rafael Antonietti Matthes, que é ex-aluno da FDSBC, especialista em Direito 
Internacional pela PUC/SP e membro da Comissão sobre Meio Ambiente da OAB/SP, apresentou o painel “A inserção do 
Meio Ambiente na Agenda Internacional e a RIO+20”. 

Dr. Rafael esteve na RIO+20 como consultor voluntário em sustentabilidade da Organização das Nações Unidas. Ressaltou 
a evolução das leis na esfera do Direito Ambiental como, por exemplo, a Lei da Política Nacional de Resíduos Sólidos. 
“Promulgada em 2010, esta lei traz princípios importantíssimos, consagrados no âmbito internacional, como o princípio do 
protetor-recebedor, segundo o qual aquele que adota práticas protecionistas em favor do meio ambiente pode ser 
beneficiado por incentivos do Estado. 

O encontro foi finalizado com a palestra "Tutela Jurídica dos Resíduos Sólidos", ministrada pela Dra. Renata Marques 
Ferreira, com doutorado em Direito das Relações Sociais (sub área de Direitos Difusos e Coletivos - Direito Ambiental) e 
integrante do Conselho Editorial da Revista Brasileira de Direito Ambiental. A Doutora abordou as responsabilidades 
compartilhadas em uma análise crítica da Lei 12.305, relacionando-a com a Constituição Federal e o Código de Defesa do 
Consumidor. 

As exposições foram bastante apreciadas pelos presentes que lançaram aos palestrantes vários questionamentos 
relevantes, contribuindo, assim, para o sucesso do evento. 


