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REsPONSABILIDADE AMBIENTAL:

0

FUTURO DO PRINCiPIO DA PRECAm;:Ao E DA REGULA<;AO
No BRASIL E Nos EsTADos UNmos DA AMERICA

Universidade Federal do Rio Grande do Sul & Pace University of New York
Universidade Federal do Pad & University of Texas/Austin
Coordenadores: Cezar Saldanha Souza junior e Claudia de Lima Marques

1. lDENTIFICA<;AO
0 projeto teve como foco principal o tema da respoosabilidade ambieotal. Quatro
iostituiy6es participaram. Pclo Brasil, a Universidade Federal do Rio Grande do Sul- UFRGS
e a Uoivcrsidade Federal do Pari-- UFPA. Pelos Estados Unidos da AmCrica, a PACE
University of New Yorke a University of Texas/Austin. 0 projeto contou como apoio de
duas organizay6es nao-goveroamentais: Instituto 0 Direito porum Planeta Verde, SP, e a
\XlATER KEEPERS ALLIANCE, de New York. Ademais, tcvc o apoio de urn Projeto
lnterdisciplinar da UFRGS, o Projeto TERMISUL.
Os coordenadores no Brasil foram Cezar Saldanha Souza Junior e Chud.iadeLima
1-Iarques. 0 endcreyo eletr6nico e ppgd@ufrgs.br. A durayiio do programa foi de quatro
anos, ou seja, de 2002, cnYolvendo todos os passos do planejamento c da preparayiio, e os
anos de 2003, 2004 e 2005, com o intcrdimbio de estudantes e de acadt:micos, nas duas
direyOes. Os colegas oorte-americanos pediram a prorrogayiio para conrinuarcm a enviar
estudantes. Essa proposta foi aceita com alegria, de modo que conrinuamos a reccber
estudantcs dos Estados Unidos.

2.

0BJETIVOS PROPOSTOS

Foram objerivos propostos para o cons6rcio: (A) interdmbio de cstudantes; (B)
oferecimento de bolsas de pesquisa cientffica em direito ambicntal; (C) organizayiio c
oferecimento de curso de especializayao, na UFRGS, em direito am bien tal; (D) criayao de
disciplinas relacionadas ao direito ambiental; (E) desenvolvimento de projetos de pes qui sa
em d1reito ambientaL
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3.

REsuLTADos ALCAN<;:ADOS

Todos os objetivos do Cons6rcio Rcsponsabilidade /\.mbiental foram akan~ados
com sucesso. Assim:

(A) no interdmbio de esrudantes, foram do Brasil, para os Estados Unidos 20
universit:lrios, 11 da lYFRGS e 9 da UFPA; por outro lado, recebemos no Brasil, 5
universit:irios do Texas e 4 universitirios da PACF..
(B)

oferecimemo de bolsas de pesquisa ciemifica em direito arnbiental: houve forte
interdmbio de professores e de a.Iunos durante o projeto FIPSE-CAPES, sendo que
foram organi?:ados quatro eventos. NA UNIVERS1DAD E DO TEXAS, dois
eventos; na lJFRGS, mais trCs eventos; na PACE UNIVERSITY, urn evento; e na
UFPA, mais um evento. Foram estabelecidas as Lectures JORDA.T\J YOUNG, na
PACE UNIVERSITY, e Lectures TUISKON DICK, na UFRGS. f: de se destacar a
publicac;:ao dos anais de urn Congrcsso Internacional intitulado Globali<flft7o l~wndmita,
Aieio Ambiente e Socirdc~de Ciri0 com o apo.io da PACE UNIVERSITY c da UFRGS,
e da TINI<ERFOUNDKriON INCORPORATED.

(C) organizac;:ao e oferecimcnto de urn Curso de Especializac;:3n, na UFRGS, de Direito
Ambicntal Nacional e Internacional, com mais de 104 alunos inscritos e cursantes.
Isso possibilitou a publicac;:ao dos Cadernos do Programa de P6s~Graduac;:ao em
Direito, "Rcflex6es Juridicas sobre o fv1eio Ambiente, Edic;:ao Especial, Vol. 3, no 6,
maio de 2005 e os Cadernos do Programa de P6s-Graduac;:ao em Dircito. Porto
Alegre "Coopcrac;:ao com a University of Texas at Austine Pace University Ne\.v York
- Harmon.izac;:ao da Legislac;:ao Ambiental no Mercosul", agosto de 2004.

(D) Poram criadas 3 disciplinas relacionadas ao Direito Ambiental, no Departamento de
Dircito PUblico e Pilosofia do Di.reito, a saber, Dircito Administrativo Ambiental,
Dircito Constitucional Ambiental e Direito Ambiental Internacional, alern de urna
nova disciplina na P6s-Graduayao de Direito lntetnacional Ambiental, que foi
rninistrada pela Professora Visitante da PACE L'NIVERSlTY, a Prof CATHERINE
TINKER, com bolsa da CAPES.

(E) Quanto ao desenvolvirncnto de projetos de pesquisa em direito ambiental., deve-se
destacar o sucesso do Grupo de Pesquisa das Professoras CL1udia Lima 1\farques e
Catherine Tinker sobre o Aqiiifcro Guarani, com organizayao de eventos na UPRGS
e na UTEXAS/ AUSTIN, juntamente como Prof. Antonio Herman Benjamin, o
que possibilitou a publ.icay3n dos cadernos no Paise a publicay:io de Artigo Con junto
na Texas International La\v Journal, sobre :iguas no Brasil.
(T~

Quanto ao Projeto TEfu\.HSUL foi possfvel publicar nacionalmentc o GLOSSAlUO
MULTILINGUE DIREITO AMBIENTAL INTERNACIONAL, pela Editora
Forense, em 2004, que recebcu o PrCmio da lvfaison de Dicionnaires, Paris.
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(G)

Destaquc~sc, por fim, gue todas as sele<;oes na UFRGS tiveram o acompanbamento
de colegas cia UT /TEXAS ou/ e da PACE lJNIVERSITY, o que multo conttibuiu
para a boa cscolha dos intercambistas. Dcstaque~se que uma das intercambistas
brasil.eiras Ttlmara Soares recebeu bolsa da UTI AUST1N para estigio na Corte Inter-

Americana de Sao Jose da Costa Rica, sendo, depois de formada, a pr:imeira advogacla

brasilcira na Corte. Li continua a trabalhar.
(I--I) Jvlaite Schmidt e Tomas Santos, depois de forrnados, obtiveram os primeiros lugares
na selcc;ao para o lnstituto Rio Branco, Escola da Diplomacia Brasileira. Lucas T.ixinski
recebcu bolsa complcta do Instit11to de Direitos Humanos da Univcrsidade de
Budapeste, Hunt,rtia, onde se encontra. Lucas Annes foi aceito na Universidade de
Giessen, J\lemanha. Miguel Kersting foi aceito em Harvard para urn 1-festrado. Ana
Borja completou urn Mestrado com bolsa Shell em Cambridge e atualmente 13.
rcali:t.a scu doutorado. l'viariana Pargendler, aceita em YALE, concluiu scu mestrado
com sucesso e est.:i cursando PHD. Todos os demais bolsistas concluiram o curso de
direito na UFRGS como mais alto succsso e encontrarn-sc muito bem colocados no
Pais. Todos eles publicaram artigos sobre o interdmbio, nos Cadernos do Programa
de P6s-Graduac;:io em Direito, em 2004 c 2005 e participaram com rclato de suas
experiencias nos cvcntos realizados na llFRGS.

4. OuTRos AsPECTos
A!Cm dos beneffcios e das publicat;-Ocs j:i relatados, destaque--se, ainda outros aspectos.
Os docentes do Projeto, em mimcro de 10 na UFRGS, e os 9 da UFPA, bern assim os dois
colaboradores da ONG brasileira participaram ativamenre de todos os evcntos realizados na
UFRGS e na UPPA. Quatro profess ores da UFRGS rcalizaram missOes no TEXAS, o que
muito contribuiu para o doutorado de clois deles, Prof CCsar Santo line Igor Danilevic:z.
Os doutorandos Roger Raupp Rios e Carlos Augusto Silva realizaram suas pesquisas
na rica biblioteca da UT / AUS"l1N. As quatro missOes da UPPA foram urn sucesso. Por sua
ve7 o doutorando fernando Linhares da UTe o mestrando Jay Bishoff puderam pesqu.isar
na UFRGS e hoje o Ultimo deles Cfuncionirio da ConferCncia de Haia na Holanda.
TrCs outros doutorandos da UFRGS, Rosangela Bertolo, Tupinamb:i de .Azevedo e
Pedro Henrique Figueiredo concluirarn scus trabalhos e lograram o titulo de domores. 0
Prof. Ce7ar Saldanha Souza Junior aproveitou sua presen<;:a no TEXAS para ulti.mar sua
pesquisa de livre-clocencia apresentada na Faculdade de Direito da USP.
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5.

CONCLUSAO

() trabalho conjunto do Rio Grande do Sui e do Pari foi muito frutifero. Pcrrnitiu
estabelecer novos la~os cientificos e incentivar publicac;6es con juntas nortc-sul do pafs. Foi
tambfm muito iinportante para os docentes c discentes a estnda em Nova Iorque e no Texas,
tendo sido muito bern recebidos sempre.

Destaque-se que a participac;:ao das ONGs foi muito positiva, ji que organizaram
eventos pr6prios em Sao Paulo, com publicac;ao dos Anais, e a partidpac;ao de muitos de
nossos docentes e discentes. As referidas entidadcs ajudaram a promovcr os eventos na
UFRGS, na UFPA, em PACE e na UT/ AUSTIN, alem de tcrcm participac;ao dccisiva no
Curso de Especializac;ao da UFRGS e de urn outro Curso de Espcdalizac;ao que se realizou
tambfm no Pari.
0 balanc;o total do Programa e, portan.to, muito positivo, cspecialmente pois fomenta
os cstudames de graduat;:iio, e indiretamentc fomenta a insen;iio internacional das Faculdades
de Dircitos, seus programas de P6s-Graduac;iio e possibilita as pesquisas conjuntas BrasilEstados Unidos em temas de ponta, tanto na graduac;ao como na p6s-graduac;ao.

BmuoGRAFIA REsuLTANTE

KRIEGER, fvlaria da Grac;a, e Outras. Glossirio Multilingiic. Direito Ambicntal
InternacionaL Ed. Forense, Rio de Janei_ro, 2004,632 pp.
1-L\RQUES, Claudia Lima (Org.). Cadernos do Programa de P6s-Graduac;ao em
Direito. Porto Alegre "Cooperac;ao com aU niversity of Texas at Austine Pace University
Ne\-v York~· Harmonizac;ao da Legislac;iio Ambiental no .i'vfcrcosul", agosto de 2004, 704 pp.
J\1ARQUES, Cl:iudia Lima (Org.). Cadernos do Programa de P6s-Graduac;ao em
Direito. Porto Alegre, maio de 2005, 352 pp.
The \Xfater Giant Awakes: An Overview on \\Tater Law in Brazil. Antonio Herman
Benjamin (Doutorando Ul~'RGS e professor da UT- Austin), Claudia Lima Iviarques e
Catherine Thinker (professora da Pace, NY e professora visitante no PPGDir/UFRGS), in
Texas Law Review, (EUA),June 2005, vol. 83, p. 2.185~2.244.

