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HOMENAgEM AO PrOFEssOr BruNO AlMEIdA1

pela Professora Carmen Tiburcio 

É uma satisfação pessoal e acadêmica apresentar um depoimento à uma 
obra em homenagem ao Bruno Almeida. No plano pessoal, pude testemunhar 
o crescimento de Bruno: conheci-o na graduação da Faculdade de Direito da 
UERJ, quando ele cursava o terceiro período, no ano de 1998. Bruno já se 
destacava por sua curiosidade e interesse pelo direito internacional. Após sua 
graduação, fui sua orientadora na dissertação de mestrado no Programa de Pós-
-Graduação em Direito da UERJ sobre o tema da Cooperação Jurídica Interna-
cional, na qual analisou a jurisprudência dos Tribunais Superiores brasileiros 
sobre a denegação do exequatur às cartas rogatórias passivas por ofensa à ordem 
pública, soberania nacional e os bons costumes. Como não podia deixar de ser, 
o trabalho foi aprovado com grau máximo (dez com distinção e louvor) por 
banca composta por mim, e os professores Marilda Rosado (UERJ) e Ricardo 
Perlingeiro (UFF), em 2008. Posteriormente, Bruno foi admitido no doutorado 
da UERJ e, ainda sob minha orientação, redigiu tese da qual esse livro se ori-
ginou, intitulada “O reconhecimento dos casamentos e parcerias entre pessoas 
do mesmo sexo no direito transnacional: Pluralismo, dignidade e cosmopoli-
tismo nas famílias contemporâneas”. Em banca realizada em 2012, composta 
por mim, Marilda Rosado, Guilherme Calmon (UERJ), Nádia de Araújo (PUC-
-RIO) e Marcos Vinicius Torres (UFRJ), Bruno, mais uma vez, foi aprovado com 
grau máximo (dez com distinção e louvor). 

Durante o seu doutorado, antes da defesa, Bruno se submeteu a um concur-
so para professor na Universidade Federal Rural do Rio de Janeiro e foi aprovado, 
tomando posse em 2011. Portanto, no período pós-faculdade, Bruno não somente 
obteve os graus de mestre e doutor, sempre com nota máxima, como foi aprova-
do em concurso público de provas e títulos. Posteriormente, além de integrar o 
Núcleo Docente Estruturante do Curso de Direito do Instituto Multidisciplinar 
da UFRRJ, Bruno passou a lecionar as disciplinas de Teoria Geral do Direito Ci-
vil, Reais, Família, Sucessões, Direito Internacional Privado e Direito Ambiental 
Internacional, desempenhando também a função de Chefe do Departamento de 

1  Trecho retirado do prefácio publicado em obra póstuma do homenageado, organizada pelo colega 
Ely Xavier.
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Ciências Jurídicas daquele campus, nos enchendo de orgulho. Dando continui-
dade à sua brilhante trajetória, em 2015, Bruno foi admitido no Programa de 
Pós-Graduação em Direito da UERJ, como pós-doutorando, sob a orientação da 
Professora Marilda Rosado e ingressou como docente permanente no Programa 
de Pós-Graduação em Práticas em Desenvolvimento Sustentável (PPGDS/UFRRJ).

Esses dados relatados são objetivos. Todos estão no papel. Eu, como sua 
orientadora de mestrado e doutorado, que acompanhei sua trajetória, posso tam-
bém trazer dados subjetivos. Bruno se caracterizava não só pela sua seriedade, 
inteligência e competência, comprovadas pelos dados objetivos acima descritos, 
mas também pela sua personalidade agregadora. Ele estava sempre sorrindo, as 
pessoas tinham prazer em trabalhar na sua companhia e ele conquistava amigos 
não importando onde estejam. Essa era uma qualidade rara, genuína no Bruno, 
que o acompanhava desde sempre e que fazia com que todos se sentissem bem na 
sua presença amiga e positiva. Bruno também era um realizador, empreendendo 
sempre ideias e projetos novos, com muita energia e seriedade.  Ou seja, Bruno 
tinha ideias e as realizava, o que também é um grande diferencial, pois todos sa-
bemos que realizar as ideias é muito mais difícil do que tê-las. 

Hoje, Bruno não está mais entre nós, tendo restado a saudade, o afeto e a 
admiração pela pessoa maravilhosa que sempre foi. 

CARMEN TIBURCIO
Professora Títular de Direito Internacional Privado 

Universidade do Estado do Rio de Janeiro 
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HOMENAgEM AO PrOFEssOr BruNO AlMEIdA1 

pela Professora Marilda Rosado de Sá Ribeiro

Do Bruno revivo neste momento a amizade, o carinho, o respeito, mas em 
seu legado maior fica presente sobretudo o entusiasmo pela vida acadêmica e pelo 
magistério. 

Já o encontrei na fase do mestrado, pelo que não presenciei momentos an-
teriores de sua trajetória. Durante nosso convívio foi intenso e permanente o seu 
lucido apoio. O Bruno participou de momentos importantes da mudança do 
programa de internacional, acompanhou e opinou na montagem e/ou aprimo-
ramento de algumas das disciplinas que tenho ministrado na pós-graduação da 
Faculdade de Direito da UERJ, como o Direito Internacional Privado Contempo-
râneo e o Grupo de Pesquisas de Direito dos Investimentos. Ao transitar para o 
doutorado foi exercendo uma natural e positiva liderança junto aos colegas mais 
jovens, sempre pronto a ajudar e a incentivar. 

Posso dizer que muito recebi do Bruno: incondicional apoio e encorajamen-
to, conseguindo com ele concretizar diversos artigos em coautoria. Reflito agora 
que desde sempre se tornou parte de nossa equipe, pois era um elo, amorosamente 
e incansavelmente ajudando e unindo, participando de nossa vida acadêmica. O 
Bruno não se restringiu aos inúmeros trabalhos tanto com a professora Carmen 
Tibúrcio quanto comigo. Ele também colaborou com outros professores de Direi-
to Internacional Privado, como por exemplo a professora Nádia de Araújo 

Fiquei feliz ao ajudar o Bruno a abrir alguns fronts internacionais que po-
deriam ter se desenvolvido mais, tivesse sua presença na Terra se alongado: entre 
tantos posso citar o prof. Colin Crawford, então professor na Universidade de 
Tulane, na Louisiana, em prenuncio de mais um interesse que desenvolveu  e no 
qual também convergimos:  o interesse pelo direito ambiental internacional. 

Seu ingresso como docente na Universidade Federal Rural, no campus de 
Nova Iguaçu, abriu caminho para o seu desabrochar na plenitude como professor 
e líder de uma geração – alguns dos quais pude conhecer. 

Pude visitar a UFRRJ em um evento por ele organizado e encontrar mesmo 
depois de seu falecimento alguns de seus orientandos. Vê-se o impacto positivo 

1  Texto de apresentação republicado, originalmente publicado em obra póstuma do homenageado, orga-
nizada pelo colega Ely Xavier.
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que sua presença trouxe para suas vidas. Hoje aquela Universidade conta com um 
auditório que tem seu nome- em justa homenagem, ele que foi três vezes seguidas 
eleito paraninfo das turmas. 

No ano de 2015 passou a fazer seus estudos de pós-doutoramento na UERJ 
sob minha supervisão, consagrando –se assim uma feliz parceria, que deu seu 
primeiro fruto no artigo sobre Governança das águas. Percebi seu contentamento 
com a aprovação da publicação deste na obra de André de Carvalho Ramos sobre 
os temas polêmicos do Direito Internacional Privado. 

Nossa parceria mais recente foi o projeto ORBAFLU, através do qual cria-
mos um elo maior entre a UFRRJ e a UERJ. Nesse projeto espelha-se a metáfora 
para nossas vidas: sua ausência prematura provoca um vazio difícil de esquecer. 
No entanto, fica conosco a sua marca, sua tão forte presença junto a seus discípu-
los e amigos comuns: seu sorriso carinhoso de contentamento e pertencimento, 
nas fotos coletivas de ocasiões marcantes: especialmente: sua presença como co-
-autor no lançamento da obra de Direito Internacional, comemorativa da coleção 
de 80 anos da Faculdade de Direito e na torcida e celebração por ocasião do con-
curso de titularidade da Carmen Tibúrcio.

Por tudo o que de bom e positivo vivemos com o Bruno o que prevalece é a 
gratidão pelos anos de amorosa convivência e produtiva parceria! 

MARILDA RIBEIRO DE SÁ ROSADO 
Professora Associada de Direito Internacional Privado 

Universidade do Estado do Rio de Janeiro 



XIV

HOMENAgEM AO PrOFEssOr BruNO AlMEIdA 

pela Professora Nadia Araujo

A CONTRIBUIÇÃO DE BRUNO RODRIGUES ALMEIDA 
PARA O DESENVOLVIMENTO DA COOPERAÇÃO JURÍDICA 
INTERNACIONAL BRASILEIRA

Bruno Rodrigues Almeida foi um desses alunos excepcionais que encontra-
mos de tempos em tempos na nossa longa vida no magistério, cuja passagem nos 
presenteia com uma marca perene. Desde cedo era evidente que pela sua dedica-
ção e vocação, sua futura entrada na vida acadêmica era uma certeza inescapável. 
Nossa afinidade no campo acadêmico e pessoal aconteceu de forma instantânea, e 
logo ele deixou de ser um aluno para se converter em um professor e um querido 
amigo. Passou na nossa vida de forma meteórica, mas deixou marcas profundas. 
Seu desaparecimento precoce não esmaece o seu impacto positivo. A memória dos 
momentos que compartilhamos perdura.

Nessa singela homenagem, gostaria de relembrar um tema central na sua 
carreira acadêmica em geral, e no Direito Internacional Privado, em especial: a 
regulamentação no Brasil da cooperação jurídica internacional (“CJI”) tema da 
sua dissertação de mestrado na UERJ, e sua porta de entrada na nossa disciplina. 
A seguir, além de explicar como nos conhecemos, rememoro nossa estreita colabo-
ração em livro conjunto e o pano de fundo da CJI naquele momento de intensas 
mudanças da legislação, e que hoje se encontram consolidadas no CPC 2015.

Travamos conhecimento por conta da sua pesquisa para a dissertação de mestra-
do, que defendeu em 2008, e que versava sobre cooperação jurídica internacional.1 A 
seguir, no curso do seu doutorado, também na UERJ, foi meu aluno em uma discipli-
na eletiva no PPGD da PUC-Rio, sobre cooperação jurídica internacional, em 2009, 
cujo resultado foi a elaboração de um livro sobre o tema no ano seguinte. 2 Embora 

1  Seu trabalho intitulou-se “COOPERAÇÃO JURÍDICA INTERNACIONAL EM PERSPECTIVA: 
Análise da jurisprudência dos Tribunais Superiores brasileiros sobre a denegação do exequatur às cartas 
rogatórias passivas por ofensa à ordem pública, soberania nacional e os bons costumes”. Ano de Obten-
ção: 2008. Professora Orientadora: Carmen Tibúrcio.

2  Cooperação Jurídica Internacional no Superior Tribunal de Justiça – Comentários à Resolução n. 
9/2005. Renovar, Rio de Janeiro, 2010.
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tenha sido um livro coletivo, a participação intensa de Bruno em todas as fases do 
projeto, acabou por nos aproximar e a partir daí aprendemos a trabalhar em equipe. 
Ao longo dos anos fomos adequando nossos diferentes estilos, e passamos a colaborar 
em outras inúmeras atividades acadêmicas.  

Para homenageá-lo, merece ser relembrado o tortuoso caminho percorrido 
pelas regras da cooperação jurídica internacional brasileira, daqueles idos do ini-
cio do século vinte e um até o presente, época em que o auxílio direto era instituto 
ainda pouco conhecido, bem como corriqueiro o indeferimento dos pedidos de 
concessão de cartas rogatórias de caráter executório, temas que após a atuação 
favorável do STJ, mais tarde se cristalizaram em capítulo próprio do CPC 2015.3

 Desde o início do século vinte e um, a área penal estava agitada com os pro-
cessos em que havia demandas provenientes do exterior de quebra de sigilo bancá-
rio. Naquele momento a jurisprudência do STF era contrária à sua concessão.  A 
posição tradicional do STF era no sentido de denegar o exequatur às cartas rogatórias 
de caráter executório, sendo os pedidos indeferidos de plano como contrários à 
ordem pública, sem nenhuma análise mais cuidadosa de seu mérito. No entanto, já 
naquela época vivia-se o aumento da atividade de cooperação penal ativa, sendo os 
pedidos do Brasil para os demais países cumpridos sem maiores delongas. A solução 
encontrada foi elaborar pedidos diretamente nos tribunais domésticos de primeiro 
grau, para obter essa autorização pela via judicial daqueles pedidos provenientes do 
exterior, com base nos tratados internacionais. Iniciava-se, então, a fase da utilização 
da via do auxílio direto. Mas logo essa modalidade também se viu sob fogo cerrado 
e impugnada por meio de reclamações ao STJ,4 então recém-chegado na área da CJI. 
Era agora o STJ agora responsável pelos dois lados da medida, no plano interno, nas 
impugnações ao auxílio direto, e com relação aos pedidos provenientes do exterior 
através de cartas rogatórias, por força da EC 45/04. 5

Quando conheci Bruno, a cooperação jurídica internacional estava em plena 
ebulição. Naquele momento, a área sofria o primeiro abalo sísmico em 60 anos 
com a transferência da competência originária para dar exequatur em cartas roga-
tórias e homologar sentenças estrangeiras do STF ao STJ.

Em um primeiro momento poderia parecer que tudo ficaria como antes, 
pois mantido o controle concentrado com relação a admissibilidade desses atos 
no sistema jurídico nacional, no tribunal mais alto da nação para as questões 
infraconstitucionais. No entanto, a aprovação e publicação da Resolução n. 9, de 
5 de maio de 2005, mostrou que o Superior Tribunal de Justiça estava atento às 

3  O atual CPC dedica seu título II aos limites da jurisdição nacional e à cooperação internacional. Essa 
última compõe o capítulo II, artigos 26 a 41.

4  Veja-se a Reclamação 2645, julgada em 2009 pelo STJ, e que definiu os conceitos e limites da carta 
rogatória vis à vis ao pedido de auxílio direto.

5  Para informações mais detalhadas sobre o desenvolvimento da Cooperação Jurídica Internacional no 
Brasil, veja da nossa autoria, ARAUJO, Nadia, Direito Internacional Privado – Teoria e Prática Brasi-
leira, 7ª. edição, Revista dos Tribunais, São Paulo, 2018, capítulo 14, p. 217 e seguintes.
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questões mais tormentosas do assunto e cuja revisão o próprio Supremo Tribunal 
Federal começava a discutir. Assumiu o protagonismo que o momento exigia, e hoje 
as novidades introduzidas naquela época se consolidaram na sua jurisprudência, 
para serem afinal adotadas em nível de legislação federal no novel CPC 2015. 

Três questões, tratadas individualmente a seguir, demonstram as modificações 
da cooperação jurídica internacional introduzidas pela Resolução n. 9: (i) o deferi-
mento de tutela antecipada quando em curso um pedido de homologação de sen-
tença estrangeira (art. 4º parágrafo 3º da Resolução n. 9 e agora artigo 961 parágrafo 
3º. do CPC); (ii) a possibilidade da concessão de exequatur em cartas rogatórias com 
pedidos de caráter executório (art. 7º da Resolução n. 9 e agora artigo 40 do CPC); 
(iii) a análise dos pedidos recebidos no seu aspecto substantivo, o que permitia es-
clarecer se tratava-se de caso de auxílio direto, independentemente de sua denomina-
ção, encaminhando-se o mesmo para cumprimento diretamente pelo Ministério da 
Justiça (art. 7o. parágrafo único da Resolução n. 9, e agora artigos 28 a 34 do CPC).

O deferimento de uma tutela antecipada no curso da ação de homologação 
significa o reconhecimento de que esta ação, que tem cunho constitutivo, em tudo 
se assemelha a um procedimento interno, e, consequentemente, pode ser alvo de 
um pedido desta natureza durante o processo. A ideia de que deveria ser indefe-
rido de plano, sem qualquer análise, só porque ainda não percorrera todo o iter 
procedimental que lhe revestiria afinal de caráter de ato interno foi abandonada. 
A posição anterior do Supremo Tribunal Federal, que se consolidara nos anos 
oitenta, já estava sob forte crítica e sofrera, inclusive, pequeno abrandamento em 
caso que tivera como Relator o Ministro Sepúlveda Pertence. O STJ abraçou a tese 
na Resolução n. 9 e passou a analisar cada caso, deferindo ou não esses pedidos 
a medida em que presentes os requisitos necessários ao seu deferimento ou não. 
Posteriormente essa regra foi cristalizada no CPC 2015, artigo 961, parágrafo 3º.

A questão do indeferimento por contrariedade à ordem pública das decisões 
de caráter executório também necessitava de revisão urgente, especialmente depois 
que o STF passou a aceitar essas medidas se decorrentes de tratado. Se para os 
países com os quais o Brasil estava associado internacionalmente por um tratado, 
a oposição à ordem pública de per se não mais se sustentava, ficou difícil aceitá-la 
sem maiores indagações nos demais casos. Ademais essa postura estava colocando 
o país em posição delicada, já que os pedidos do Brasil, por exemplo, nos casos 
de quebra de sigilo bancário no exterior e posterior repatriamento de divisas eram 
aceitos rotineiramente, enquanto o STF os recusava. 

A nova regra não queria dizer que se abandonara a análise da ordem públi-
ca, requisito, aliás, que continuava a servir de freio para a aceitação de qualquer 
decisão estrangeira incompatível com o que de essencial tem a nossa ordem jurí-
dica: os direitos fundamentais. O STJ passou a analisar estes pedidos caso a caso, 
mas já não sofriam com a miopia da jurisprudência que as descartava de plano. 
Este tópico era de especial importância para Bruno, que defendeu a mudança de 
posição do STF em sua dissertação de mestrado, e em seguida teve a felicidade de 
testemunhar a modificação da jurisprudência. 
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O marco jurisprudencial da matéria ocorreu com o julgamento no STJ da Car-
ta Rogatória 438, da Relatoria do Ministro Luiz Fux, em 2007. O requerimento da 
quebra de sigilo bancário foi autorizado, com base na regra do artigo 7º da Resolu-
ção n. 9. Para justificar a mudança de rumo com relação ao STF, no corpo do acór-
dão foi posta em relevo a “recepção entusiasta da doutrina de direito internacional” 
ao novo dispositivo. Embora naquele momento a dissertação de Bruno ainda não 
tivesse sido defendida, certamente pelos estudos que já desenvolvera até o momento, 
ele teria legitimidade, em pouco tempo, para ser incluído nesse seleto grupo. 

O último ponto a ser tratado aqui é o do auxílio direto, para o qual a Resolu-
ção n. 9 previu a devolução ao Ministério da Justiça para cumprimento dos pedidos 
que não ensejassem juízo de delibação, ainda que tivessem sido encaminhados ao 
STJ por meio de cartas rogatórias (art.7o. parágrafo único). O STJ já estava sinalizan-
do nesta direção quando recebia pedidos de informação do direito estrangeiro, que 
tecnicamente não são medidas judiciais, ou quando houvesse tratado e a diligência 
pudesse ser cumprida diretamente. Em razão da diferença entre os sistemas jurídicos 
existentes em diversos países, ocorria que determinado pedido que tinha a possibili-
dade de ser cumprido diretamente, sem necessidade de análise por parte da autorida-
de judicial, fosse erroneamente encaminhado ao STJ somente por conta de ter sido 
encaminhado por meio de uma carta rogatória. Isso ocorria, por exemplo, quando o 
tribunal estrangeiro necessitava de uma certidão ou informação sobre o andamento 
de um processo. Essa informação não precisava ser objeto de análise quanto à sua 
admissibilidade pois por serem públicas tais informações, poderiam ser prestadas 
diretamente pela autoridade receptora. Nesses casos, passou o STJ a decidir que não 
havia nada a ser delibado e que a diligência podia ser cumprida diretamente.

Afinal, a mudança da competência originária do STF para o STJ na análise 
da cooperação jurídica internacional causou uma grande transformação na área. 
A edição da Resolução n. 9 demonstrou que o STJ se deu conta da importância de 
seu novo papel e o levo a assumir uma posição divergente da praticada pelo STF 
desde os idos de 2005. Passados dez anos dos avanços promovidos pelo STJ na 
área da CJI, suas posições foram afinal cristalizadas no CPC 2015, demonstrando 
o acerto das modificações promovidas.

Sem dúvida a partida prematura de Bruno o impediu de ter a felicidade de 
testemunhar as mudanças acima, que tinha convicção serem necessárias para me-
lhorar a CJI no Brasil. Espera-se, com este singelo relato, estabelecer uma ponte 
entre o seu oportuno estudo e os dias atuais. 

NADIA DE ARAUJO
Professora Associada da PUC-Rio

Mestre em Direito Comparado pela George Washington University
Doutora em Direito Internacional pela Universidade de São Paulo

Advogada 
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HOMENAgEM AO PrOFEssOr BruNO AlMEIdA 

Por sua aluna Milena Brandão Martins 

Nunca estamos preparados para lidar com a morte. Sim, essa é a verdade 
mais fria da vida. Ainda hoje, não consigo acreditar que o meu querido professor 
e amigo se foi. Certas vezes é como imaginar que ele está viajando, distante, mas 
ainda muito perto, muito presente na lembrança e no coração de todos. Ele era 
sem dúvida a luz daquele campus, o Instituto Multidisciplinar na UFRRJ, ins-
tituição que ele abraçou com todo seu amor e dedicação, era presença mais que 
constante na vida de todos os alunos, que cativava dentro e fora da sala de aula 
e que ensinava direito privado como ninguém! Agradeço tanto por cada ano que 
consegui conviver e aprender com o meu “Prof. Malvado favorito”, mesmo nas 
aulas de Direito Civil que eu tanto amava ele já conseguiu me fazer apaixonar 
pela sua grande e intensa paixão, o Direito Internacional Privado. Esperei longos 
semestres para assisti-lo lecionar aquela matéria que muitos consideravam mais 
uma na grade, mas que ele transformava na matéria mais interessante do uni-
verso, fazendo assim pupilos fiéis que hoje, como eu, se sentem órfãos na vida 
acadêmica. Ah, e o que falar de Direito Internacional Ambiental que eu acabei me 
apaixonando logo na sua primeira aula... 

Sem ele eu não teria me formado junto com a minha turma, foi o seu incen-
tivo, apoio, cobranças, textos em inglês, espanhol e até francês que me deixaram 
sem dormir mas fizeram alcançar o tão sonhado 10 no trabalho de conclusão de 
curso, perdi madrugadas para conseguir um trabalho do nível dele, para honrar 
seu nome como meu orientador, um trabalho que nem eu acreditava ser capaz 
de fazer, mas ele acreditava em mim, sempre acreditou, e eu consegui. Devo agra-
decer por tantos projetos, pelo apoio para passar na OAB, em civil, é claro, o 
intercâmbio que fiz com seu apoio, os artigos que estávamos escrevendo, minha 
monografia da pós graduação que estava mais uma vez sob sua orientação e o 
meu sonho de entrar no mestrado de Direito Internacional que ele sempre moveu 
mundos pra arrumar livros e textos, além de acreditar e incentivar a concretização 
desse sonho sempre!

Chega a doer imaginar o departamento de Direito sem ele, aquelas salas sem 
sua presença, sem seus casos de internacional que deixavam qualquer aluno louco 
tentando lembrar as regras de conexão do Direito Internacional Privado, que 
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como ele mesmo explicava não era internacional, nem privado porque na verdade 
era tão dele, ele sabia  sabia tanto, tanto e amava demais! 

Uma dor que nunca vai passar, uma perda que não saberemos como superar.  
Ele se foi em uma data que não está presente em nossos calendários anualmente, 
talvez para que sua vida seja muito mais lembrada do que a data de sua morte. E 
desta forma seguirei, levando a imagem da sua alegria e determinação, seu amor 
pelo Direito Internacional que eu tanto amo por sua causa e com a certeza que a 
cada passo que eu der na minha vida acadêmica ele estará olhando e torcendo por 
mim, como sempre esteve, com aquela sua “risada maléfica”. 

Tenho a certeza que os que não tiveram a honra de te conhecer muito ou-
virão falar do nosso amado professor Bruno Almeida, seja na UFRRJ, na UERJ 
e em tantos outros lugares que ele conquistou seu espaço com tamanho carisma, 
dedicação e inteligência. 

Ele se foi deixando muita saudade, mas mais do que isso, deixando um sen-
timento de gratidão eternar no coração de todos que aprenderam MUITO com 
ele. OBRIGADA POR TUDO Professor Bruno Almeida!

MILENA BRANDÃO MARTINS 
Pós-graduanda em Direito Internacional pelo Centro de Direito 

Internacional – CEDIN. Graduada em Direito pela Universidade 
Federal Rural do Rio de Janeiro (UFRRJ). Advogada. 
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PrEFácIO

A presente obra é fruto de um esforço coletivo para homenagearmos um 
grande professor e pesquisador do Direito Internacional e do Direito Ambiental 
e nosso grande amigo, Bruno Rodrigues de Almeida. De todas as características 
que Bruno possuía a que mais me tocava era a sua capacidade de fazer amizades 
por onde passou. Seu jeito doce e engraçado sempre congregava a todos: alunos, 
professores, técnicos. Estar ao seu lado sempre foi instrutivo e divertido. Sua car-
reira foi bruscamente interrompida por uma destas imprevisibilidades da vida e 
ficamos buscando honrar seu legado, sua história e sua produção científica com 
o mesmo fôlego, animação e engajamento que ele possuía.

Para a celebração de sua história, enviamos convites a diversos Programas 
de Pós-Graduação em Direito no Brasil, divulgando seu nome, sua obra e seus 
trabalhos. Neste sentido, nos responderam positivamente o Programa de Pós-
-Graduação de Direito Constitucional da UFF, o Programa de Pós-Graduação 
em Direito da Universidade Federal do Mato Grosso (UFMT), o Programa de 
Pós-Graduação em Direito da Universidade Veiga de Almeida (UVA), o Programa 
de Pós-Graduação em Direito Político e Econômico da Faculdade de Direito da 
Universidade Presbiteriana Mackenzie, o Programa de Mestrado em Direito da 
UNIMEP, Programa de Pós-Graduação Stricto Sensu em Ciência Jurídica, nos 
cursos de Doutorado e Mestrado da Universidade do Vale do Itajaí (UNIVALI). 
Junto aos referidos Programas também se juntaram professores e alunos da Uni-
versidade Federal de Campina Grande (UFCG), da Universidade Federal do Rio 
Grande do Sul (UFRGS) e da Universidade Federal de Pernambuco (UFPE), além 
é claro, dos alunos e professores da Universidade Federal Rural do Rio de Janeiro 
(UFRRJ) e da Universidade do Estado do Rio de Janeiro (UERJ).

Com o aporte das pesquisas desenvolvidas no âmbito destes Programas e a 
interlocução com seus professores, conseguimos alargar o projeto inicial e multi-
plicar os nossos esforços de difundir o trabalho de nosso homenageado. 

No presente volume, os leitores encontrarão os artigos divididos em três par-
tes agrupados de acordo com suas temáticas. Na primeira parte, buscou-se reunir 
aqueles que abordam a temática do meio ambiente e sua vertente comparada e 
internacional. O meio ambiente como um dos direitos internacionais dos direitos 
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humanos e seus aspectos comparados entre legislações internacionais, bem como 
sua representação em tratados e convenções internacionais.

Nela estão os artigos “Sharia, Direitos Humanos e Meio Ambiente”, de Co-
lin Crawford; “O conceito de Meio Ambiente no Direito Brasileiro e no Direito 
Comparado: o que estamos protegendo?, de Tatiana Cotta G. Pereira; “A proteção 
do Meio Ambiente como valor fundamental da ordem jurídica internacional”, de 
Eraldo Silva Júnior; “Construindo uma agenda para o desenvolvimento sustentá-
vel no Século XXI”, de Daniel Francisco Nagao Menezes e Luis Renato Vedovato 
e “O Acordo de Paris no Direito Internacional fragmentado”, de Maria Eduarda 
Gasparotto de A. Bastian, Tatiana de A. F. R Cardoso Squeff.

Na segunda parte, estão os artigos que relacionam o tema do meio am-
biente com seus aspectos políticos, sociológicos e personalíssimo. Nela estão 
os artigos “Tornar-se nação: Constituição, Povo, Terra e Ecologia em Alberto 
Torres”, de Marco Aurélio Lagreca Casamasso e Clarissa Brandão; “Agenda Am-
biental em risco: um diagnóstico preliminar acerca da relação entre a política 
e a efetivação do Direito Ambiental no Brasil, um projeto inacabado”, de José 
Irivaldo A. O. Silva, José Marciano Monteiro e Talden Farias Queiroz; “Direi-
tos Humanos, Saneamento Básico E Meio Ambiente: um panorama sobre suas 
interfaces nos 30 anos do direito ambiental constitucional”, de Laura Magalhães 
de Andrade, Dayane de Paula Baring e Larissa Rezende Brandão; “A perda do 
Self nos indivíduos e sua relação com o Direito Ambiental Contemporâneo”, 
de Maria Cláudia da Silva Antunes de Souza, Ildo Miguel Werle e Jéssica Lopes 
Ferreira Bertotti; “ A responsabilidade civil aplicada aos danos ambientais: a 
problemática do hiperconsumo na sociedade”, de Carlos Eduardo Silva e Souza 
e Mariana Jéssica Barboza Lacerda da Matta e “Os animais como sujeitos de Di-
reito no Ordenamento Jurídico Brasileiro: uma consciência ética e ambiental”, 
de Maiara Jorge Santana.

Na terceira parte, buscou-se agrupar os artigos relacionados aos instrumen-
tos e práticas relacionados ao combate à degradação ambiental. Nela estão os 
seguintes artigos “A busca pela redução dos impactos ambientais na fase final do 
ciclo de vida de um produto, previsões da Política Nacional de Resíduos Sólidos e 
NBR ISO 14.040:2009, de Patrícia Macedo Guimarães; “O Meio Ambiente ecolo-
gicamente equilibrado: resíduo sólido perigoso na Política Nacional de Resíduos 
Sólidos e nas Políticas Estaduais de Resíduos Sólidos”, Leonardo Rabelo de Matos 
Silva e Érika Tavares e “The twofold role of Brazil in the phenomenon of land 
grabbing”, de Giulia Parola e Lodovica Toffoletto.

A primeira parte desenvolve temas sobre o Meio Ambiente, Direito Interna-
cional e Direito Comparado, artigo sobre as principais correntes teóricas sobre o 
meio ambiente que fundamentam os sistemas normativos no mundo. Também 
está presente a discussão acerca da importância da proteção internacional do meio 
ambiente como núcleo duro dos direitos humanos internacionais, perpassando 
temas como a Sharia, no Direito Comparado.
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Nesta parte também está trabalho acerca do desenvolvimento sustentável no 
século XXI onde são analisados os desafios da América Latina frente aos 17 (de-
zessete) objetivos de desenvolvimento sustentável da Agenda 2030. Outra temática 
urgente é a questão da efetividade do direito ambiental no Brasil e as escolhas e 
ações políticas realizadas após a Rio Eco 92. No capítulo sobre o Acordo de Paris, 
temos o desenvolvimento dos procedimentos estabelecidos naquele acordo acerca 
da redução das emissões de carbono, bem como o papel do direito internacional 
na promoção do direito ambiental.

Na segunda parte, buscou-se analisar a questão socioambiental por meio 
de temas como o uso do território na composição de uma nação, sob uma pers-
pectiva história, a questão do saneamento básico, sua correlação com o direito à 
saúde e sua concepção como um direito constitucional fundamental e o desenvol-
vimento do conceito de self em relação ao distanciamento do indivíduo com o 
meio ambiente e as consequências desta ruptura, a responsabilidade civil e o dano 
ambiental e o reconhecimento dos animais como sujeitos de direitos.

Na terceira parte acerca dos instrumentos e práticas no combate à degra-
dação ambiental, temos o capítulo sobre a utilização da ferramenta ACV para 
possibilitar a redução dos impactos ambientais e a sustentabilidade dos produtos 
geradores de resíduos. O penúltimo capítulo trata da gestão e do gerenciamento 
sustentável de resíduos sólidos, de acordo com a Política Nacional de Resíduos 
Sólidos e ao final, temos ainda um tema pouco explorado acerca dos conflitos 
agrários e a grilagem de terra no território nacional

O presente volume da Coleção busca ofertar aos leitores temas práticos 
e contemporâneos acerca do Direito Ambiental, sem olvidar sua história, seus 
princípios e metas estabelecidas tanto nacional, quanto internacionalmente. As 
organizadoras e os autores desenvolveram o projeto de modo a celebrar o legado 
do nosso querido homenageado, Bruno Rodrigues de Almeida, perenizando seu 
nome na produção científica de excelência na área de Direito Ambiental no Brasil.

CLARISSA MARIA BEATRIZ BRANDÃO DE CARVALHO KOWARSKI
Professora Associada de Direito Internacional na Universidade Federal 

Fluminense (UFF), Professora e Coordenadora do Programa 
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