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Apresentação

Este é o quarto número do catálogo selecionado de obras do acervo da 
Biblioteca da Escola Superior do Ministério Público da União, que, a partir 
desta edição, passa a se intitular Catálogo Temático da Biblioteca para 
melhor consonância com a proposta da publicação.

A presente seleção de obras traz o meio ambiente como foco, em razão do 
dia 5 de junho, data mundial para reflexões sobre os problemas ambien-
tais e a importância da preservação dos recursos naturais. A data histó-
rica, definida em 1972 durante a Conferência das Nações Unidas sobre o 
Meio Ambiente Humano, marcou o primeiro diálogo entre líderes do mundo 
todo acerca do tema, que resultou na edição da Declaração sobre o Meio 
Ambiente. Ao completar 50 anos, o documento aponta, entre outras obser-
vações, que “a proteção e o melhoramento do meio ambiente humano é 
uma questão fundamental que afeta o bem-estar dos povos e o desenvolvi-
mento econômico do mundo inteiro, um desejo urgente dos povos de todos 
o mundo e um dever de todos os governos”.

Nesta edição, apresentamos algumas obras do nosso acervo digital, e, tal como 
nas edições passadas, o público tem acesso às imagens das capas e respectivas 
referências bibliográficas e sinopses. A seleção baseou-se em critérios de autori-
dade e ano de publicação. A comunidade acadêmica e os servidores da ESMPU 
podem acessar esse material em https://bibliotecadigital.escola.mpu.mp.br.
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O Catálogo Temático da Biblioteca é uma iniciativa da Divi-
são de Gestão da Informação (Digi/Nubip), em cumprimento 
às atribuições relacionadas ao atendimento à comunidade aca-
dêmica e aos serviços informacionais bibliográficos, científi-
cos, legais e jurisprudenciais disponíveis no acervo bibliográfico 
e em outras fontes.

Para mais publicações sobre a temática, consulte nosso acervo.

Boa Leitura!
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MAY, Peter H. (org.). Economia do meio ambiente.  
3. ed. Barueri, SP: Grupo GEN, 2018. E-book. 

Peter May é PhD em Economia dos Recursos Naturais 
pela Cornell University (EUA) e professor titular na Univer-
sidade Federal Rural do Rio de Janeiro. Neste livro, reu-
niu-se uma ampla gama de autores brasileiros, apresen-
tando a ótica das diversas escolas representadas no País 
para mostrar a necessária integração entre a ecologia e a 
economia nos dias de hoje e a sua superação numa visão 
transdisciplinar o cerne da Economia Ecológica. 

HADDAD, Paulo R. Meio ambiente, planejamento e 
desenvolvimento sustentável. São Paulo, SP: Editora 
Saraiva, 2015. E-book.

O autor é ex-ministro da Fazenda e do Planejamento 
e professor emérito da Universidade Federal de Minas 
Gerais. Ensinando economia com um foco nas moder-
nas premissas ambientais, o autor trata, de início, da 
questão ambiental na História do Pensamento Econô-
mico, indo do chamado “Tableau Économique” à Eco-
nomia Ecológica. Em um segundo momento, o plane-
jamento do desenvolvimento sustentável é o assunto 
analisado pelo professor.  Fechando o livro, Paulo  
Haddad se debruça sobre o assunto das mudanças cli-
máticas e da globalização das águas.
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ANTUNES, Paulo de B. Direito ambiental. 22. ed. 
Barueri, SP: Grupo GEN, 2021. E-book.

O autor é professor-associado da Universidade Fede-
ral do Rio de Janeiro, doutor em Direito pela Universi-
dade do Estado do Rio de Janeiro e procurador regio-
nal da República aposentado. O livro apresenta estudo 
e análise crítica do Direito Ambiental. Inserida no con-
texto nacional e atualizado com legislação vigente, a 
obra auxilia as tomadas de decisão relacionadas ao 
tema e aborda as peculiaridades da nova administra-
ção federal sobre o meio ambiente.

TRENNEPOHL, Terence D. Manual de direito ambiental. 
8. ed. São Paulo: Editora Saraiva, 2020. E-book.

O autor é pós-doutor pela Universidade de Harvard e 
doutor e mestre em Direito pela Universidade Federal 
de Pernambuco (UFPE). A obra apresenta os principais 
aspectos e desdobramentos doutrinários e jurispruden-
ciais sobre a matéria. É destinada especialmente aos 
alunos dos cursos de graduação e pós-graduação.
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SARLET, Ingo W.; FENSTERSEIFE, Tiago. Curso de direito 
ambiental. 2. ed. Barueri, SP: Grupo GEN, 2021. E-book.

O autor Ingo Wolfgang Sarlet é jurista e professor titular 
na Pontifícia Universidade Católica do Rio Grande do Sul 
(PUC/RS) e foi desembargador do Tribunal de Justiça do 
Estado do Rio Grande do Sul (TJ-RS). Tiago Fensterseifer 
é doutor e mestre em Direito Público pela PUC/RS e defen-
sor público estadual em São Paulo. Para além do desenvol-
vimento da Teoria Geral do Direito Ambiental e do regime 
constitucional ecológico, a obra aborda teoria, legislação e 
jurisprudência sobre o Direito Ambiental Brasileiro.

CARVALHO, Délton W. Desastres ambientais e sua 
regulação jurídica. 2. ed. São Paulo: Revista dos Tribu-
nais, 2020. E-book.

O autor é pós-doutor pela UC Berkeley (EUA). Professor 
na Universidade do Vale do Rio dos Sinos (UNISINOS). 
A obra traz, de forma inovadora, o “direito dos desas-
tres” para o cenário jurídico brasileiro, a partir de uma 
sólida análise do sistema jurídico nacional e das expe-
riências em sistemas jurídicos comparados. Dividida em 
quatro partes, conceitua desastres, apresenta as fun-
ções do direito dos desastres, assim como sua autono-
mia e marco legal nacional e internacional. Além disso, 
a obra descreve o papel central exercido pelo Direito no 
processo de resposta às emergências e os critérios para 
compensação das vítimas e meio ambiente afetado (Res-
ponsabilidade civil, Seguro e fundos de compensação).
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FARIAS, T.; TRENNEPOHL, T. (coord.). Direito ambiental 
brasileiro. 2. ed. São Paulo: RT, 2021. E-book.

A obra é coordenada por Talden Farias, doutor pela Uni-
versidade Estadual do Rio de Janeiro (UERJ) e profes-
sor na Universidade Federal de Pernambuco (UFPE), 
e por Terecence Trennepohl, pós-doutor pela Harvard 
University e doutor pela Universidade Federal de Per-
nambuco (UFPE). A obra busca refletir a complexidade 
e a diversidade de visões do Direito Ambiental. Cada 
autor procurou tratar de sua matéria de forma crítica 
e interdisciplinar, sempre destacando a preocupação 
com a efetividade dos instrumentos de política ambien-
tal. Ademais, o fato de mais da metade dos títulos ser 
assinado por mulheres simboliza a busca pela paridade 
de gênero, um dos dezessete objetivos do desenvolvi-
mento sustentável da Organização das Nações Unidas.

BENJAMIN, Antônio H. V. e; FREITAS, Vladimir P. de; 
SOARES JÚNIOR, Jarbas. Comentários aos acórdãos 
ambientais. Belo Horizonte: Fórum, 2021. E-book.

Antônio Herman Vasconcelos e Benjamin é doutor em 
Direito pela Universidade Federal do Rio Grande do Sul 
(UFRGS) e atualmente ministro do Superior Tribunal de 
Justiça (STJ). Vladimir de Freitas é doutor em Direito do 
Estado pela Universidade Federal do Paraná (UFPR) 
e desembargador aposentado do Tribunal Federal da 
4ª Região (TRF-4). Jarbas Soares Júnior atualmente 
é procurador-geral de Justiça no Ministério Público do 
Estado de Minas Gerais (MPMG). A obra faz uma aná-
lise das principais manifestações da Suprema Corte na 
seara ambiental.
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BRITO, Luis A. M. de. Direito ambiental minerário. Belo 
Horizonte: Fórum, 2021. E-book.

O autor é doutor em Direito pela Pontifícia Universi-
dade Católica de São Paulo (PUC/SP). O livro realiza 
estudo do direito ambiental minerário, analisando os 
principais instrumentos jurídicos de controle dos impac-
tos ambientais negativos e dos danos ambientais pro-
vocados pela mineração. 

FIORILLO, Celso A. P. Curso de direito ambiental  
brasileiro. 22. ed. São Paulo: Saraiva, 2021. E-book. 

O autor é doutor e mestre em Direito das Relações 
Sociais e professor titular do Curso de Especialização 
em Direito do Agronegócio da Universidade Federal do 
Mato Grosso (UFMT). A obra traz completo estudo de 
direito ambiental no Brasil, esgotando os temas vincu-
lados ao patrimônio genético, meio ambiente cultural 
(incluindo a análise do meio ambiente digital), artificial, 
do trabalho, da saúde ambiental e natural. Desenvolve, 
também, o Direito Processual Ambiental e o Direito 
Criminal Ambiental, além dos fundamentos do Direito 
Ambiental Tributário.
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SEMINÁRIO INTERNACIONAL DE DIREITO AMBIENTAL, 
1., 2004, Brasília. Meio ambiente. Brasília: ESMPU, 2004. 
E-book.

A obra traz artigos de membros do MPU e estudiosos 
acerca das diversas frentes de governança global e 
direito internacional ambiental, aspectos jurídicos da 
biossegurança no Brasil, gestão dos recursos hídricos, 
cidades sustentáveis, entre outros

Consulte outras obras no catálogo da Rede de Bibliotecas do MPF
http://pergamum.pgr.mpf.mp.br/pergamum/biblioteca/index.php
e faça sua solicitação em um dos seguintes canais:

E-mail · nubip@escola.mpu.mp.br

Telefones · (61) 3553-5408/5409/5410

Página da Biblioteca da ESMPU · http://escola.mpu.mp.br/servicos-academicos/biblioteca
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