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I. IDENTIFICAÇÃO DA DISCIPLINA: Mestrado DIR-410205       2020.1 

CÓDIGO 

DIR410205 

 

DIR510125 

NOME DA DISCIPLINA 
Mestrado Juridicidade do Risco e do 

Dano Ambiental 
Doutorado: DIR-/Direito e Meio 

Ambiente 
 

N
O
 DE HORAS-AULA SEMANAIS 

4 horas por semana 
TOTAL DE HORAS-AULA  

TRIMENSTRAIS 
quarta-feira 
9,00 – 12,30 
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I.1. HORÁRIO  

9,00-12,30  MANHÃ  

  

 
 

II. PROFESSOR (ES) MINISTRANTE (S) 

1. José Rubens Morato Leite Email: moratoleite@yahoo.com.br 
2. Maria Leonor Ferreira Codonho: marialeonorf@hotmail.com 
3. Patryck de Araujo Ayala: " pkayala@terra.com.br 
4. Larissa Verri Boratti larissaboratti@hotmail.com 

 
 

 

 
 

 

 
 
 

III AREA (S) PARA O QUAL(IS) A DISCIPLINA É OFERECIDA 
 

 Direito Internacional e Sustentabilidade  
 

IV. EMENTA 

Juridicidade do Risco e Dano Ambiental: 
                                                                                      
responsabilidade civil por dano. 
                                                                                    
                                                                                        
Direito e Meio Ambiente: 
                                                                                         
Especificidades. Temas e problemas relevantes                                

V. OBJETIVOS e JUSTIFICATIVA 

Objetivos Gerais: 

 Pesquisar a possibilidade da Gestão Jurídica do Risco e Dano Ambiental com fundamentos na Teoria 

Social do Risco e no Sistema de  Responsabilidade Civil 

 A temática da Juridicidade do Risco e  Dano Ambiental constitui-se, nos dias de hoje, em 

preocupação que transcende aquela de um Estado isoladamente e passa a inserir-se no contexto de 

questões a serem resolvidas em nível de globalização. Os desastres ambientais alcançam efeitos 

transfronteiriços e atingem toda coletividade e seu ecossistema. As Nações Unidas têm insistido na 

necessidade de uma política ambiental globalizada, com mecanismos que regulem o dano ambiental. 

 Justifica-se esta investigação, em seu conteúdo, visando aos principais problemas ligados ao dano 
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ambiental e discutir criticamente seus aspectos jurídicos. Evidentemente a responsabilização civil do 

poluidor funciona como instrumento auxiliar de proteção do dano ambiental, pois a tarefa principal 

cabe ao Estado, através dos mecanismos de fiscalização e controle preventivo e precaucional, apesar 

do déficit existente quanto à proteção ao meio ambiente. Note-se que, apesar desta atuação auxiliar de 

responsabilização, é esta a única via de acesso jurisdicional para obrigar o poluidor a reparar o dano 

ambiental. Acrescente-se que a responsabilidade civil pode ser melhor utilizada em suas funções 

preventiva, precaucional, pedagógica e inibitórias do dano ambiental futuro ou em face do risco 

ambiental, pois havendo dano estaremos trabalhando com uma degradação de difícil reparação. 
  

  

 
 

VI. CONTEÚDO PROGRAMÁTICO 

Conteúdo Programáitco e Sessões:  

1. Estado de Direito e a Proteção da Natureza- Matéria já lecionada  

2. Teoria do Risco e Complexidade-   Matéria já lecionada  

3. Dano Ambiental e Responsabilidade Civil  Matéria já lecionada 

4. Reparação do Dano Ambiental – Apresentação de fichamento e Simulado com casos 

concretos  

5. Jurisprudência Ambiental no Temática.- Levantamento de Jurisprudência Sobre Temas 

Específicos do Dano Ambiental   

6. Dano Extrapatrimonial ou Moral Ambiental-  Apresentação de Fichamento e 

Levantamento de Jurisprudência  

 

7. Litigância Climática, Dano Ambiental e Responsabilidade Civil. Apresentação de 

Fichamento e Levantamento de Jurisprudência  

8. Licenciamento Ambiental e Responsabilização por Dano – Apresentação de Fichamento.  

9. Avaliação Final  Sobre o Tema de um Moot Court- Caso Florestania – Apresentação de 

Fichamento 

# Faremos se necessário uso de vídeos de TED talks sobre temas do programa, com uso 

de fichamentos 

 

 
 

VII. METODOLOGIA DE ENSINO / DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA 

Os assuntos serão tratados em sessões desenvolvidas pelos professores, pelos mestrandos e 

doutorandos  na forma de seminário, através de discussões em aulas participativas, privilegiando-

se obras de autores previamente selecionados. 

 
 

 
 



VIII. METODOLOGIA DE AVALIAÇÃO 

A avaliação será realizada a partir dos seguintes critérios: 

a) fichamentos de textos selecionados, entregues em cada sessão; 

b) exercícios escritos e elaborados ao decorrer das aulas; 

c) participação nas discussões e nos casos simulados trazidos em Classe; 

d) Parecer sobre o Caso Moot Court  
 

XIII. BIBLIOGRAFIA BÁSICA 

A ser apresentado na apresentação  da disciplina, bem como cronograma das aulas e bibliografia especifica.  
 
 
 
 
 

 

 

 


