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máticas , desastres naturais 
nais claros que interferênci 
para à fa lta higidcz do sisu 

Estas constituem algu 

Mencione.-se. que a t 
transdisciplinar, evocando 
elaboração de mecanismos 
to , a uma discussão lransd 

Em sua configuraçào, 
atingindo concomitanteme· 
coso O sislemajurídico bras 
dúplice: a). no que diz resp 
e b) visando a conservar a: 

Estas características, 
complexas nos meios jurí. 
que este foge de longe da ' 

1. Vide: art. 225 da Consti 
Lei 6.938, de [981. 

 

 




