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Organizadores: Bruno Malta – Mestre em Direito pela UFMG. Especialista em Direito
Constitucional. Advogado. Supervisor da equipe de Direito Ambiental na William Freire
Advogados Associados e Marcelo Azevedo – Mestre em Direito Público pela PUC-MG. Especialista em Gestão do Ambiente e Sustentabilidade pela FGV. Bacharel em Direito pela
UFMG.Atualmente é vice-presidente do Instituto Brasileiro de Direito Minerário, membro da
União Brasileira da Advocacia Am- biental e do Instituto dos Advogados de Minas Gerais. É
coordenador e professor da pós-graduação em Direito da Mineração no CEDIN, profes- sor da
pós-graduação em Direito Ambiental e Minerário da PUC Minas e professor de graduação na
UNI-BH.Advogado, sócio-coordenador da equipe de Direito Ambiental na William Freire
Advogados Associados.
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