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Os artigos desta obra foram elaborados em decorrência do Fórum Brasileiro de Direito Ambiental e 
Urbanístico  realizado em junho de 2008, na cidade de Vitória. É curioso perceber como juristas, de vários 
ramos do Direito Público, Administrativo, Urbanístico e Ambiental, estabelecem entre si um proveitoso 
diálogo, aprimorando a elaboração sistemática e técnica destes ramos jurídicos.

Não é de hoje o início do debate referente à autonomia entre os ramos jurídicos, e a busca por sua 
consolidação. Sem ingressar nesta discussão, até porque todos nós sabemos que o Direito é apenas um só, 
mas comporta divisão entre ramos para sua melhor compreensão, o Fórum Brasileiro de Direito Ambiental 
e Urbanístico procurou demonstrar que estes ramos do conhecimento jurídico guardam entre si interfaces, 
que fornecem aos ramos do Direito Administrativo Urbanístico e Ambiental o caráter multidisciplinar, no 
sentido de congregar em seus diplomas legais várias disciplinas do Direito. É com este propósito que o 
livro foi produzido para sensibilizar o leitor para esta abordagem jurídica.
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