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Apresentação

É com felicidade que apresentamos mais uma publicação da revista do Núcleo de 
Direito Urbanístico da EPM, resultado das reflexões desenvolvidas nos dois últimos ciclos 
de atividades, realizados no período de 2019 a 2021. Tivemos o prazer de receber em 
nossos encontros estudiosos de temas urbanísticos, além de profissionais atuantes junto ao 
Poder Público, nas três esferas da administração. Contamos também com a participação de 
juízes e urbanistas de outras partes do país, em diálogo entre São Paulo e outras capitais, 
com enriquecimento de nossa visão sobre o Brasil e a identificação de similaridades na 
forma como se apresentam problemas em temas sensíveis como habitação, acessibilidade, 
ocupações de áreas de mananciais, mobilidade urbana, poluição, saneamento básico, 
dentre outros desafios que se apresentam no cotidiano das cidades. A abordagem dos 
assuntos foi multidisciplinar, para propiciar o alargamento da compreensão da realidade 
por trás dos conflitos urbanos judicializados.

A pandemia exigiu adaptações no formato de realização das reuniões, totalmente 
on-line, desafio enfrentado pela EPM para a continuidade de seus cursos. Se, por um lado, 
perdemos a proximidade física entre os colegas e expositores, e a relação de companhei-
rismo que sempre caracterizou os eventos realizados, por outra via ganhamos a ampliação 
do intercâmbio de ideias, com a participação de palestrantes de outras regiões do país 
e até mesmo do exterior. Os problemas ocasionados pela pandemia e suas implicações 
na realidade urbana se impuseram também como foco de análise durante os encontros.

Agradecemos imensamente a cada um dos palestrantes, que se dispuseram a compar-
tilhar conosco suas reflexões e conhecimento, aos integrantes do Núcleo pela participação 
nas atividades e, especialmente, aos autores dos artigos contidos nesta edição da revista.

Esperamos que a leitura dos textos sirva como estímulo para a construção coletiva 
de soluções para os desafios que se apresentam no meio urbano e para a realização plena 
do direito de todos à cidade.

Boa leitura!
Carlos Otávio Bandeira Lins

José Eduardo Cordeiro Rocha




