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SIMPÓSIO PRESENCIAL No 18
Simpósio:
MEIO AMBIENTE E DIREITOS HUMANOS
Coordenadores:
Nome da Coordenadora 1: Lívia Gaigher Bósio Campello
Vinculação Institucional: Universidade Federal de Mato Grosso do Sul (UFMS)
Resumo Curricular: Possui pós-doutorado em Direito do Estado pela Universidade de São
Paulo (USP), doutorado em Direito das Relações Econômicas e Internacionais pela Pontifícia
Universidade Católica de São Paulo (PUC/SP) e mestrado em Políticas Públicas e Processo
pelo Centro Universitário Fluminense (UNIFLU). Autora de várias obras e artigos científicos.
É professora da graduação e mestrado na Faculdade de Direito (FADIR/UFMS). Coordenadora
local do Programa de Doutorado Interinstitucional (DINTER - USP/UFMS). Líder do Grupo
de Pesquisa "Direitos Humanos, Meio Ambiente e Desenvolvimento Sustentável Global"
(UFMS/CNPq) desde 2016. Coordenadora do Projeto de Pesquisa "Cooperação Internacional e
Meio Ambiente" (Fundect/MS). Editora-chefe da Revista Direito UFMS. Associada ao
Conselho Nacional de Pesquisa e Pós-Graduação (CONPEDI) desde 2005 no qual ocupa
atualmente o cargo de secretária de eventos. Filiada à Sociedade Brasileira para o Progresso da
Ciência (SBPC) desde 2011. Foi coordenadora do Programa de Pós-Graduação em Direitos
Humanos (PPGD/UFMS) entre 2016-2021. Foi representante da Associação Nacional de PósGraduandos (ANPG) no Conselho Deliberativo do CNPq entre 2013-2014. Ocupou o cargo de
Pró-Reitora de Gestão de Pessoas (PROGEP/UFMS)
Nome do Coordenador 2: Vladmir Oliveira da Silveira
Vinculação Institucional: Universidade Federal de Mato Grosso do Sul (UFMS)
Resumo Curricular: Vladmir Silveira é Pós-doutor em Direito pela Universidade Federal de
Santa Catarina - UFSC (2009). Doutor em Direito pela Pontifícia Universidade Católica de São
Paulo - PUC-SP (2006). Mestre em Direito pela Pontifícia Universidade Católica de São Paulo
- PUC-SP (2003), Graduado em Direito (1997) e em Relações Internacionais (2000) pela
Pontifícia Universidade Católica de São Paulo - PUC-SP. Professor titular de Direitos Humanos
da Universidade Federal de Mato Grosso do Sul - UFMS. Professor de Direito da Pontifícia
Universidade Universidade Católica de São Paulo - PUC-SP. Coordenador do Curso de
Mestrado em Direito - UFMS. Membro do Conselho da Faculdade de Direito da UFMS (20192021). Membro da Comissão de Direito Militar da OAB/SP (2019-2021). Consultor ad hoc
para CAPES/MEC, CNPq, FAPEMIG, FUNDECT/MS. Foi Coordenador do Programa de
Mestrado em Direito da UNINOVE (2011-2016). Foi Secretário Executivo (2007-2009) e
Presidente (2009-2013) do Conselho Nacional de Pesquisa e Pós-Graduação em Direito
(CONPEDI). Na advocacia, tem experiência na área de Direito de Defesa do Consumidor e
Direito Público, com ênfase em Direito Administrativo, Constitucional, Educacional e
Tributário. Possui pesquisa diversos temas, em especial: Educação Jurídica, Sustentabilidade e
Direito Internacional dos Direitos Humanos
Linha(s) de debate (descrição do Simpósio):
Apesar da discussão acerca da relação entre meio ambiente e direitos humanos não ser
de hoje, foi apenas em 2021 que o Conselho de Direitos Humanos da ONU reconheceu o direito
a um meio ambiente limpo, saudável e sustentável como um direito humano. Em contraste com
esta decisão, o relatório de 2022 do Painel Intergovernamental sobre Mudanças Climáticas
(IPCC) apontou, em um estudo detalhado, para a urgência das mudanças climáticas e suas
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consequências sociais, inclusive, utilizando-se do termo “justiça climática”. O painel estima
que, atualmente, mais de 3 milhões de pessoas no mundo vivem em países classificados como
altamente vulneráveis aos impactos climáticos e, até 2100, estima-se que a população de tais
países irá dobrar. O estudo observa, ainda, que os mais pobres e os grupos marginalizados
enfrentam de forma desproporcional os impactos das mudanças climáticas, visto que contam
com menos recursos e capacidade para adaptação. O resultado de tudo isso é o agravamento de
problemas humanitários preexistentes e o surgimento de novos problemas como, por exemplo,
o caso de migrantes climáticos. E é neste cenário em que o presente seminário tem por objetivo
propor uma discussão acerca do meio ambiente e dos direitos humanos, em especial, no que
concerne às questões de justiça climática, a fim de melhor compreender como a tutela dos
direitos humanos passa necessariamente pela questão climática e requer não apenas o
reconhecimento da sua interdependência, mas o desenvolvimento de mecanismos que
incorporem a crise climática na busca pela consolidação dos direitos humanos.
Idioma dos resumos que serão aceitos para apresentação:
Português (X)
Inglês (X)
Espanhol (X)
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FAC-TO-FACE SYMPOSIUM No 18
Symposium:
ENVIRONMENT AND HUMAN RIGHTS
Coordinators:
Name of Coordinator 1: Lívia Gaigher Bósio Campello
Institution: Universidade Federal de Mato Grosso do Sul (UFMS)
Curricular Summary: Lívia Gaigher Bósio Campello holds a postdoctoral degree in State
Law from the Universidade de São Paulo (USP), a doctorate in Economic and International
Relations Law from the Pontifícia Universidade Católica de São Paulo (PUC/SP) and a master's
degree in Public Policy and Process from Centro Universitário Fluminense (UNIFLU). She is
the author of several works and scientific articles. She is a graduation and master's degree
professor at the Faculdade de Direito (FADIR/UFMS). Local coordinator of the Programa de
Doutorado Interinstitucional (DINTER - USP/UFMS). Leader of the Research Group "Direitos
Humanos, Meio Ambiente e Desenvolvimento Sustentável Global" (UFMS/CNPq).
Coordinator of the Research Project "Cooperação Internacional e Meio Ambiente"
(FUNDECT/MS). Editor-in-chief of the UFMS Law Journal. Associated with the National
Conselho Nacional de Pesquisa e Pós-Graduação (CONPEDI) since 2005, where she currently
holds the position of secretary of events. Affiliated to the Sociedade Brasileira para o Progresso
da Ciência (SBPC) since 2011. She was coordinator of the Programa de Pós-Graduação em
Direitos Humanos (PPGD/UFMS) in 2016-2021. She was a representative of the Associação
Nacional de Pós-Graduandos (ANPG) on the CNPq Deliberative Council between 2013-2014.
She held the position of Pró-Reitora de Gestão de Pessoas (PROGEP / UFMS)
Name of Coordinator 2: Vladmir Oliveira da Silveira
Institution: Universidade Federal de Mato Grosso do Sul (UFMS)
Curricular Summary: Vladmir Silveira holds a postdoctoral degree in Law from the
Universidade Federal de Santa Catarina (UFSC), a doctorate in Law from the Pontifícia
Universidade Católica de São Paulo (PUC-SP) and a master’s degree in Law from the Pontifícia
Universidade Católica de São Paulo (PUC-SP). He is Graduated in Law and in International
Relations at the Pontifícia Universidade Católica de São Paulo (PUC-SP). He is the Full
Professor of Human Rights at the Universidade Federal de Mato Grosso do Sul - UFMS.
Professor of Law at the Pontifícia Universidade Católica de São Paulo (PUC-SP). Coordinator
of the Programa de Pós-Graduação em Direitos Humanos (PPGD / UFMS). Member of the
Board of the UFMS Law School (2019-2021). Member of the Military Law Commission of the
OAB/SP (2019-2021). Ad hoc consultant for CAPES/MEC, CNPq, FAPEMIG,
FUNDECT/MS. He was Coordinator of the Master's degree Program in Law at UNINOVE
(2011-2016). He was Executive Secretary (2007-2009) and President (2009-2013) of the
Conselho Nacional de Pesquisa e Pós-Graduação em Direito (CONPEDI). He has experience
in the area of Consumer Defense Law and Public Law, with an emphasis on Administrative,
Constitutional, Educational and Tax Law. He has researched several topics, in particular: Legal
Education, Sustainability and International Human Rights Law
Line(s) of discussion (symposium description):
Although the discussion about the relationship between the environment and human
rights is not new, it was only in 2021 that the UN Human Rights Council recognized the right
to a clean, healthy and sustainable environment as a human right. In contrast to this decision,
the 2022 report of the Intergovernmental Panel on Climate Change (IPCC) pointed, in a detailed
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study, to the urgency of climate change and its social consequences, including using the term
“climate justice”. The panel estimates that, currently, more than 3 million people in the world
live in countries classified as highly vulnerable to climate impacts and, by 2100, it is estimated
that the population of such countries will double. The study also notes that the poorest and
marginalized groups disproportionately face the impacts of climate change, as they have fewer
resources and capacity to adapt. The result of all this is the aggravation of pre-existing
humanitarian problems and the emergence of new problems such as, for example, the case of
climate migrants. And it is in this scenario in which the present seminar aims to propose a
discussion about the environment and human rights, in particular, with regard to climate justice
issues, in order to better understand how the protection of human rights necessarily passes
through the climate issue and requires not only the recognition of their interdependence, but the
development of mechanisms that incorporate the climate crisis in the search for the
consolidation of human rights.
Languages of abstracts that will be accepted for presentation:
Portuguese (X)
English (X)
Spanish (X)
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SIMPOSIO EN LÍNEA No 18
Simposio:
MEDIO AMBIENTE Y DERECHOS HUMANOS
Coordinadores:
Nombre de la Coordinadora 1: Lívia Gaigher Bósio Campello
Vinculación Institucional: Universidade Federal de Mato Grosso do Sul (UFMS)
Resumen curricular: Posee un posdoctorado en Derecho del Estado de la Universidade de São
Paulo (USP), un doctorado en Derecho Económico y de las Relaciones Internacionales de la
Pontifícia Universidade Católica de São Paulo (PUC/SP) y una maestría en Políticas y Procesos
Públicos de la Centro Universitário Fluminense (UNIFLU). Autora de varias obras y artículos
científicos. Es profesora de pregrado y maestría en la Faculdade de Direito (FADIR/UFMS).
Coordinador local del Programa Interinstitucional de Doutorado (DINTER - USP/UFMS).
Líder del Grupo de Investigación "Direitos Humanos, Meio Ambiente e Desenvolvimento
Sustentável Global" (UFMS/CNPq) desde 2016. Coordinador del Proyecto de Investigación
"Cooperação Internacional e Meio Ambiente" (Fundect/MS). Editora jefe de la Revista de
Derecho de la UFMS. Asociada al Conselho Nacional de Pesquisa e Pós-Graduação
(CONPEDI) desde 2005, donde actualmente ocupa el cargo de secretaria de eventos. Afiliada
a la Sociedade Brasileira para o Progresso da Ciência (SBPC) desde 2011. Fue coordinadora
del Programa de Pós-Graduação em Direitos Humanos (PPGD/UFMS) entre 2016-2021. Fue
representante de la Associação Nacional de Pós-Graduandos (ANPG) en el Consejo
Deliberativo del CNPq entre 2013-2014. Ocupó el cargo de Pró-Reitora de Gestão de Pessoas
(PROGEP/UFMS)
Nombre del Coordinador 2: Vladmir Oliveira da Silveira
Vinculación Institucional: Universidade Federal de Mato Grosso do Sul (UFMS)
Resumen curricular: Vladmir Silveira es Post-Doctor en Derecho por la Universidade Federal
de Santa Catarina - UFSC (2009). Doctor en Derecho por la Pontifícia Universidade Católica
de São Paulo - PUC-SP (2006). Maestría en Derecho por la Pontifícia Universidade Católica
de São Paulo - PUC-SP (2003), Licenciado en Derecho (1997) y en Relaciones Internacionales
(2000) por la Pontifícia Universidade Católica de São Paulo - PUC-SP. Profesor Titular de
Derechos Humanos de la Universidade Federal de Mato Grosso do Sul - UFMS. Profesor de
Derecho de la Pontifícia Universidade Católica de São Paulo - PUC-SP. Coordinador del
Programa de Pós-Graduação em Direitos Humanos (PPGD/UFMS). Miembro del Directorio de
la Facultad de Derecho de la UFMS (2019-2021). Miembro de la Comisión de Derecho Militar
de la OAB/SP (2019-2021). Consultor ad hoc para CAPES/MEC, CNPq, FAPEMIG,
FUNDECT/MS. Fue Coordinador del Programa de Maestría en Derecho de UNINOVE (20112016). Fue Secretario Ejecutivo (2007-2009) y Presidente (2009-2013) del Consejo Nacional
de Investigaciones y Posgrados en Derecho (CONPEDI). Cuenta con experiencia en Derecho
de Defensa del Consumidor y Derecho Público, con énfasis en Derecho Administrativo,
Constitucional, Educativo y Tributario. Ha investigado varios temas, en particular: Educación
Jurídica, Sostenibilidad y Derecho Internacional de los Derechos Humanos
Línea (s) de discusión (descripción del Simposio):
Aunque la discusión sobre la relación entre el medio ambiente y los derechos humanos
no es nueva, fue recién en 2021 que el Consejo de Derechos Humanos de la ONU reconoció el
derecho a un medio ambiente limpio, saludable y sostenible como un derecho humano. En
contraste con esta decisión, el informe de 2022 del Panel Intergubernamental sobre Cambio
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Climático (IPCC) señaló, en un estudio detallado, la urgencia del cambio climático y sus
consecuencias sociales, incluso utilizando el término “justicia climática”. El panel estima que,
actualmente, más de 3 millones de personas en el mundo viven en países clasificados como
altamente vulnerables a los impactos climáticos y, para 2100, se estima que la población de
dichos países se duplicará. El estudio también señala que los grupos más pobres y marginados
enfrentan de manera desproporcionada los impactos del cambio climático, ya que tienen menos
recursos y capacidad de adaptación. El resultado de todo esto es el agravamiento de problemas
humanitarios preexistentes y la aparición de nuevos problemas como, por ejemplo, el caso de
los migrantes climáticos. Y es en este escenario que el presente seminario pretende proponer
una discusión sobre el medio ambiente y los derechos humanos, en particular, en lo que se
refiere a las cuestiones de justicia climática, para comprender mejor cómo la protección de los
derechos humanos pasa necesariamente por la cuestión climática, y requiere no solo el
reconocimiento de su interdependencia, sino el desarrollo de mecanismos que incorporen la
crisis climática en la búsqueda de la consolidación de los derechos humanos.
Idioma de los resúmenes que serán aceptados para la presentación:
Portugués (X)
Inglés (X)
Español (X)
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