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Para entender melhor os reflexos da Pandemia no Direito 
Ambiental no Estado de Minas Gerais, pensei em realizar 

uma “Live” e chamei alguns profissionais que atuam 
na área em Minas Gerais para debater. Como é bom ter 

amigos!!! A aceitação dos convidados foi imediata e 
a 1ª edição foi realizada em maio de 2020, com pleno 

sucesso. Empolguei-me e agendei a 2ª e 3ª edições para 
junho e julho de 2020, convidando mais Profissionais 
do Direito Ambiental, amigos que fiz durante a minha 

trajetória na Advocacia e na docência. 

O resultado foi espetacular! Advogados,  Engenheiros, 
Juiz Federal, Procurador Federal, Promotor de Justiça 

do Estado de Minas Gerais, representante de ONGs 
de defesa do Meio Ambiente e servidores públicos 

compartilharam suas experiências e contaram, cada 
um, sua visão sobre as alterações fruto da Pandemia do 

Covid 19. O 3 Debates foram transmitidos pela internet em 
tempo real e estão disponíveis para acesso pelo youtube. 

Realizada a 2ª edição do debate em junho, pensei que 
os debates mereceriam um Livro, o Direito ambiental 

em Minas Gerais merecia um livro, uma coletânea, com 
artigos escritos pelos debatedores das 3 edições. Refiz o 
convite, muitas aceitaram o chamada, toparam o desafio 

e escreveram os artigos que fazem parte deste livro, do 
qual esperamos que você, leitor, goste bastante.
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