Profa. Dra. Cláudia Lima Marques palestra na ONU no painel “Engaging
Stakeholders for the Achievement of the Sustainable Development Goals: Leaving
no consumer behind" da Conferência das Nações Unidas para o Comércio e o
Desenvolvimento (UNCTAD).
A Primeira Sessão do Grupo Intergovernamental de Especialistas em Direito e Política
do Consumidor (IGE on Consumer Policy and Law) ocorreu na ONU, nos dias 17 e 18
de outubro de 2016, na sede em Genebra, Suíça. Promovido pela UNCTAD, o encontro
objetivava estabelecer um programa de trabalho em matéria de política e direito dos
consumidores a nível mundial para o período 2016-2020. Dentre os mais de setenta
delegados presentes, estava a professora Dra. Claudia Lima Marques, como Presidente
mundial do Comitê para a Proteção Internacional dos Consumidores da International
Law Association (ILA). A Professora Titular de Direito Internacional Privado da
UFRGS e coordenadora do PPGDir UFRGS foi a única brasileira a palestrar neste
histórico momento para defesa do consumidor, que celebrava a Revisão das Diretrizes
de Proteção do Consumidor da ONU (1985,1999,2015).

A professora Claudia Lima Marques foi uma das 3 panelistas da Mesa Redonda sobre
participação dos atores no consumo sustentável e o tema por ela examinado foi o
Objetivo n. 17 dos Objetivos do Desenvolvimento Sustentável (Sustainable
Developements Goals) da ONU, defendendo a importância da cooperação internacional
entre todos os atores, os Estados, as empresas e a sociedade civil para alcançar o
consumo sustentável e a proteção do consumidor no século XXI, e destacando a
contribuição feita pela ILA, notadamente os Princípios de Sofia para o desenvolvimento
da proteção internacional dos consumidores (Resolução ILA n. 04/2012) e as Diretrizes
de Johannesburg sobre lei aplicável a contratos internacionais de consumo (Resolução
ILA n. 01/2016), para a proteção dos consumidores no mundo.

A participação nas discussões sobre o método de trabalho e o programa de trabalho do
IGE 2016-2020 foi acompanhada pelos membros do Comitê da ILA (International Law
Association) de Proteção Internacional dos Consumidores, os professores Dan Wei
(Universidade de Macau, China), Thierry Bourgoignie (UQAM, Montreal, Canadá) e
Gail Pearson (Universidade de Sydney, presidente da International Assoication of
Consumer Law), que destacaram a importância dos esforços atuais na proteção
internacional dos consumidores.
A relatora-geral do Comitê de Proteção Internacional dos Consumidores, Profa. Dra.
Wei Dan e a Profa. Dra. Cláudia Lima Marques foram recebidas pelo Diretor Geral da
Divisão sobre Comércio Internacional de Bens, Serviços e Produtos Básicos da
UNCTAD, Sr. Guillhermo Valles, e pela diretora do Departamento de Política da
Concorrência e Defesa do Consumidor da UNCTAD, Sra. Teresa Moreira, que
coordenaram o primeiro encontro do IGE. Ao final do encontro, foram apontados dois
tópicos para serem estudados e relatados para a segunda sessão do IGE, a qual o Comitê
de Proteção Internacional dos Consumidores da ILA já está convidado a participar, a
saber: 1. o quadro jurídico e institucional para a defesa do consumidor e 2. o comércio
eletrônico (nacional e internacional).

