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O PROCESSO DE IMPEACHMENT CONTRA O
PRESIDENTE DA REPÚBLICA FEDERATIVA DO

BRASIL

Alexandra Valesca M. Lessa

RESUMO

A Constituição de 1988 erigiu o instituto dos crimes
de responsabilidade como instrumento de apuração da
responsabilidade presidencial. Os crimes de
responsabilidade não são crimes, em sentido próprio, mas
infrações político-administrativas, cuja incidência enseja
o processo de impeachment. A expressão impeachment
pode designar o processo parlamentar contra o presidente
da República e outras autoridades bem como a pena de
afastamento do cargo. Segundo a Constituição de 1988,
o impeachment do presidente da República, por crimes
de responsabilidade, se desenrola no Senado após prévia
autorização de 2/3 dos membros da Câmara dos
Deputados. Uma vez instaurado o processo no Senado, o
presidente é afastado do cargo, que passa a ser exercido
por seu substituto legal. Acaso não proferida uma decisão
no prazo de 180 dias, o presidente retorna o exercício de
suas atividades, até final julgamento. Se o presidente é
condenado pelo Senado, fica inabilitado para o exercício
de qualquer função pública por oito anos, inclusive cargo
ou mandato eletivo. A sanção imposta pelo Senado não
impede a aplicação de outras sanções pelo Judiciário.
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A RECUPERAÇÃO E A REORGANIZAÇÃO DA
EMPRESA: UMA NOVA PERSPECTIVA PARA O

DIREITO CONCURSAL BRASILEIRO

Alexandre Puppin

RESUMO

O Direito Concursal teve os seus primeiros passos
delineados no Direito Romano, não obstante a prevalência
da responsabilidade pessoal. Foi, entretanto, a partir da
Idade Média, por volta do séc. XIII e, sobretudo após o
Código Comercial Francês de 1807, onde se adotou a
teoria dos atos de comércio para regular as relações
jurídico-comerciais, que o regime se corporificou como
um efetivo meio de liquidação de empresa para pagamento
de seus credores e saneamento do mercado. Com o
reconhecimento da importância da empresa no cenário
mundial e da crise econômica experimentada após as
duas grandes guerras, tornou-se necessária uma nova
visão do instituto, mais voltada para a  recuperação e a
manutenção da empresa, em atenção também a sua
função social. A empresa passou a representar a mola
propulsora da sociedade, capaz de propiciar o
desenvolvimento econômico e social, podendo a sua
extinção, quando ainda viável o seu funcionamento, causar
uma série de graves prejuízos para toda a coletividade.
Diante desta preocupação, reconhecida pela doutrina e
jurisprudência, foi apresentado um anteprojeto de lei no
Congresso Nacional, que tem como principal objetivo
reconhecer a empresa como o sujeito a ser protegido,
ante a sua função e responsabilidade social.
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A EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE: UM
MEIO DE ALCANÇAR O ACESSO Á JUSTIÇA NO

PROCESSO DE EXECUÇÃO

Amarílis Nogueira Martins

RESUMO

Constitui o instituto da exceção de pré-executividade
na possibilidade de apresentação de defesa em processo
de execução sem que tenha havido constrição judicial. A
exceção de pré-executividade objetiva suprir a deficiência
no controle da admissibilidade e, conseqüentemente, a
garantia de um processo justo. A argüição de nulidade no
processo é matéria de ordem pública e, por esse motivo,
poderá ser feita a qualquer tempo e grau de jurisdição, tendo
como natureza jurídica de objeção.A exceção de pré-
executividade tem como objetivo a argüição de matérias
suscetíveis de causar nulidade absoluta no processo. Não
há na legislação pátria a sistematização desse instituto que
necessita de ser regulamentado. Os entraves ao ingresso
no Judiciário são inconstitucionais porque impedem a
solução dos conflitos. Qualquer lesão não deverá ser
afastada do exame judicial, conseqüentemente, qualquer
obstáculo é contrário a esse acesso. O Direito tem como
valor precípuo a Justiça Social. Dificuldades sempre
existiram e se acumulam com o atual funcionamento da
máquina judiciária. O acesso à justiça pode ser encarado
como o requisito fundamental – o mais básico dos direitos
humanos – de um sistema jurídico moderno e igualitário
que pretenda garantir, e não apenas proclamar o direito de
todos. Os poderes de direção do processo assegurados
ao juiz pelo ordenamento processual autorizam a rápida
extinção da execução viciada. Releva-se transcrever a
importância da exceção de pré-executividade como uma
perspectiva de viabilização desse acesso.
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A VITIMIZAÇÃO DIFUSA DE CRIANÇAS E
ADOLESCENTES ATRAVÉS DAS INFRAÇÕES
ADMINISTRATIVAS DA LEI 8069/90 E O PAPEL

DO MINISTÉRIO PÚBLICO

Ana Cristina Huth M. Viana

RESUMO

O presente trabalho versa sobre a vitimização difusa
de crianças e adolescentes e o papel do Ministério Público
no seu enfrentamento. O autor procura demonstrar que,
dentre as violações constantes dos direitos da população
infanto-juvenil, há um tipo de vitimização capaz de atingir
a todos de forma indiscriminada e que, diante de uma
violência mais extremada, acaba por não merecer a
resposta devida, o que contraria a doutrina da proteção
integral, inserida no ordenamento jurídico brasileiro através
da Constituição Federal de 1988. Algumas das infrações
administrativas tipificadas na Lei 8069/90 são abordadas
por materializarem essa vitimização. Pra tanto, o autor
define e explica a doutrina da proteção integral, sua
explicitação no Estatuto da Criança e do Adolescente, a
vitimização infanto-juvenil e o papel do Ministério Público
nesse contexto. Por fim, demonstra, através de uma
pesquisa de campo, que ainda há muito a ser feito sobre
o assunto.
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PRINCÍPIO DA PROPORCIONALIDADE E O
CONTROLE DE CONSTITUCIONALIDADE

Anderson Sant’Ana Pedra

RESUMO

O princípio da proporcionalidade deixou seu berço
no Direito Administrativo, e atualmente, constitui um
princípio do Direito Constitucional, o que por consectário
lógico conduz ao entendimento de que não apenas a
Administração (Poder Executivo) encontra-se vinculada ao
princípio da proporcionalidade, mas também o Poder
Legislativo encontra-se obrigado a observá-lo quando da
produção legislativa, sob pena de se ver invalidado seus
atos em sede de controle de constitucionalidade quando
o seu labor ocorrer com excesso (excesso de poder
legislativo), ou seja, quando for irrazoável
(desproporcional), supondo desequilíbrio, inadequação e
desarmonia; o que seja arbitrário ou caprichoso; o que
não corresponda ao senso comum, aos valores vigentes
em dado momento ou lugar. No seu emprego, sempre se
deve ter em vista o fim colimado nas disposições
constitucionais, fim esse que pode ser atingido por diversos
meios, entre os quais se haverá de optar de forma a não
ferir o ordenamento jurídico constitucional. Tal princípio é
plenamente compatível com a ordem constitucional
brasileira, destacando, inclusive, que a jurisprudência do
Supremo Tribunal Federal evoluiu para reconhecer que
esse princípio tem hoje sua sedes materiae no art. 5º, inciso
LIV, da Constituição brasileira de 1988, o que serve para
comprovar que a sua utilização pelo Poder Judiciário no
controle de constitucionalidade não representa ofensa à
separação de poderes, vez que tal princípio constitui tão-
somente mais um dever, com fundamento constitucional,
ao lado dos demais princípios e das demais regras
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constitucionais a serem observados pelo Estado na sua
regular atuação, oferecendo, assim, forma e matéria ao
Estado de direito, inclusive no que se refere ao seu
acréscimo democrático, que agrega noções de justiça,
igualdade jurídica e respeito aos direitos fundamentais. O
princípio da proporcionalidade constitui hoje axioma do
direito constitucional, corolário da constitucionalidade e
princípio fundamental do Estado democrático de direito
moderno; devendo servir de comando para obstaculizar a
ação ilimitada do Poder Legislativo.

PRINCÍPIO DA PROPORCIONALIDADE E O ...
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O CONTRADITÓRIO COMO GARANTIA
PROCESSUALCONSTITUCIONAL

Beatriz Helena S. de A. Lafere Mesquita

RESUMO

Esta dissertação tem como objetivo uma efetiva
investigação da garantia constitucional do contraditório,
buscando seus fundamentos diante das novas
perspectivas do processo civil, no contexto da realidade
jurídica contemporânea. O desenvolvimento histórico e
filosófico dos direitos fundamentais e da democracia se
consubstancia na identificação da relevância do
contraditório, já que este princípio inegavelmente é direito
fundamental do homem. O processo é uma instituição
constitucional, com princípios e institutos jurídicos
delineados e integrados, provenientes do
constitucionalismo, que caracteriza os direitos
fundamentais e as garantias processuais. Trata-se de um
trabalho que se propõe estudar a efetividade do
contraditório na busca de um processo justo, que constitui
o resultado de uma combinação de garantias que se
instrumentalizou através da constitucionalização dos
direitos. Busca-se analisar o alcance do princípio do
contraditório nos diversos ramos do processo civil, fixando
sua condição básica assecuratória da existência de um
Estado Democrático de Direito.
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O MINISTÉRIO PÚBLICO E A PROMOÇÃO DOS
DIREITOS FUNDAMENTAIS NAS RELAÇÕES

PRIVADAS

Cláudio Márcio de Carvalho Chequer

RESUMO

No momento em que foram editados os códigos
oitocentistas, presenciávamos uma ordem pública liberal
conquistada pela Revolução Francesa com base nos
ideais iluministas, em que as relações do Direito Público
com o Direito Privado apresentavam-se bem definidas,
com suas esferas inseridas em campos distintos e de
maneira quase impermeável, podendo-se afirmar que a
consciência desta distinção entre Direito Público e Direito
Privado coincidiu com a superação do feudalismo. Neste
cenário, o Código Civil ocupava a posição de protagonista,
vindo a propriedade privada e o contrato a constituírem as
colunas do sistema, capazes, portanto, de
“constitucionalizar” uma determinada concepção de vida
econômica ligada às idéias liberais. Surgindo o Estado do
Bem-Estar Social na virada do século XX, conseguimos
presenciar uma incompatibilidade gritante entre os valores
reverenciados pelas Constituições Sociais e os objetivos
delimitados pelo CC/1916, fato capaz de fomentar a edição
de inúmeras leis que tinham como finalidade ocupar o
espaço vazio deixado pelo CC/16. Uma intervenção estatal
cada vez mais presente no âmbito da seara privada fez
com que se desmoronasse o dique que separava o Direito
Constitucional do Direito Privado, precipitando os direitos
fundamentais como uma cascata no mar do Direito
Privado, tornando-se necessário falar em eficácia
horizontal dos direitos fundamentais. No cenário atual, em
que a Constituição de 1988 ocupa o centro de um
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ordenamento jurídico único (em que se vislumbra para
alguns a existência de um pós Estado Social), sendo os
direitos fundamentais considerados supernormas de
Direito Positivo, objetivamos analisar o papel atribuído ao
Ministério Público diante da atribuição que lhe fora conferida
pela Constituição de 1988, de agente promocional dos
direitos fundamentais, no âmbito do Direito Privado, tendo
o Parquet legitimidade para defender e promover os
direitos fundamentais defensivos e prestacionais, nas
hipóteses em que se vislumbrar a existência de interesses
difusos, coletivos, individuais homogêneos ou individuais
indisponíveis, inclusive nas relações estabelecidas entre
particulares.

O MINISTÉRIO PÚBLICO E A PROMOÇÃO DOS DIREITOS...
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MANDADO DE SEGURANÇA COLETIVO E A
SUA LEGITIMAÇÃO

Cristiano Simão Miller

RESUMO

O presente trabalho aborda o mandado de segurança
coletivo, instrumento trazido para o ordenamento jurídico
nacional pela Constituição Federal de 1988. Inicialmente —
demonstrando tratar-se de uma espécie de mandado de
segurança individual — faz-se uma rápida digressão para
trazer a evolução histórica do mandamus no direito brasileiro.
Passa-se ainda por uma análise da transformação aplicada
ao direito processual, que deixa as suas raízes individualistas
para ingressar numa visão coletiva, onde, valorizando-se o
acesso à justiça, se busca a efetividade do processo para a
solução dos litígios advindos de uma sociedade massificada.
E demonstrando tratar-se de uma tendência mundial, são
analisadas — sem qualquer intenção comparativa — algumas
ações coletivas existentes em outros ordenamentos jurídicos.
Adiante, ingressa-se propriamente no estudo do ponto central
da dissertação, verificando os requisitos do mandado de
segurança coletivo, com ênfase em sua legitimação ativa,
fazendo uma análise de natureza jurídica, bem como
destacando cada legitimado para a impetração do writ coletivo.
Serão também verificadas, em virtude da divergência
doutrinária existente, quais questões poderão ser discutidas
por meio do mandado de segurança coletivo, destacando os
direitos (ou interesses) difusos, coletivos e individuais
homogêneos. Por fim, complementa-se o estudo com a análise
de outros aspectos processuais relevantes no tocante à aludida
ação de origem constitucional, como a possibilidade de
concessão de liminar, a impetração quando houver apenas
ameaça ao direito, a coisa julgada e a litispendência.
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O DIREITO REAL DE SUPERFÍCIE: UM
INSTRUMENTO EFICAZ DE UTILIZAÇÃO DO

SOLO À LUZ DO ESTATUTO DA CIDADE E DO
CÓDIGO CIVIL

Danuza da Silva C. Bastos

RESUMO

A disputa pelo domínio do solo e o valor econômico
atribuído à propriedade pelo homem remontam do direito
romano, época regida pelo enaltecimento da acessão em
favor do dono do solo e pelas conquistas territoriais do
Império Romano, comemoradas como expansão do poder
sócio-econômico. Tal situação  não mais se compatibilizava
com os vigentes valores e princípios constitucionais.
Experimenta-se, contemporaneamente, que a função social
se converteu em um elemento estrutural do direito de
propriedade, estatuída na Constituição da República de
1988, provocando uma ruptura no conceito de direito de
propriedade em benefício da riqueza criada. Nesse enfoque,
o direito real de superfície, com origem romana, provoca
uma mitigação do direito de propriedade, permitindo que se
conceda a terceiro construir ou edificar em terreno alheio.
Utilizado equivocadamente na era medieval, provocando a
escravidão do homem à terra, o instituto perdeu importância,
tendo sido banido de alguns ordenamentos por força dos
ideais propagados na Revolução Francesa. No Brasil, o
direito de superfície era disciplinado nas Ordenações do
Reino, tendo se mantido até 1864. Posteriormente não foi
contemplado no Código Civil de 1916. Atualmente, afigura-
se possível sua aplicabilidade como um direito real
autônomo, previsto expressamente no Estatuto da Cidade
como instrumento de política urbana e, no Código Civil de
2002, com contornos genéricos, podendo neste ser utilizado
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para atender a interesses privados. Impõe forma de
constituição, possibilidade de transmissão e extinção,
direitos e deveres do concedente e do  superficiário.
Apresenta-se nas modalidades de concessão de terreno
para construção ou plantação, ao contrário de países que
não contemplam o instituto ou estabelecem restrições para
sua utilização, enfocando-se, ainda, discussão quanto à
limitação temporal. Visualizam-se pontos de afinidades com
alguns institutos , especialmente com a concessão de
direito real de uso, que quando introduzida no ordenamento
jurídico brasileiro, provocou interpretação equivocada de
alguns juristas acerca do retorno do direito de superfície.
Nessa ordem de idéias, indaga-se acerca das modalidades
não regulamentadas no ordenamento jurídico pátrio, como
o direito de sobrelevação, este com significação efetiva na
concretização de programas habitacionais. Pretende-se,
com a aplicação do direito de superfície, traçado com moldes
atuais, a viabilização de projeto de regularização fundiária,
de modo menos oneroso, objetivando uma eficaz e
ordenada ocupação do solo urbano ou rural, assegurando
ao indivíduo possibilidade de trabalho e moradia, norteado
pelo princípio fundamental da dignidade humana.

O DIREITO REAL DE SUPERFÍCIE...
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RESPONSABILIDADE CIVIL MÉDICA E O CÓDIGO
DE DEFESA DO CONSUMIDOR

Eliani Vieira Macabu

RESUMO

A presente dissertação é voltada para o estudo da
Responsabilidade Civil Médica e o Código de Defesa do
Consumidor. Nela, através de uma atividade interpretativa
iluminada pela Constituição, serão apresentados
fundamentos de ordem constitucional, jurídico, social e
ético para justificar a necessidade da reparação de danos
provenientes da conduta médica incorreta ou do
fornecimento de serviço deficiente. A determinação da
responsabilidade civil médica decorrente do erro médico
ou do erro de diagnóstico revela-se muito difícil, porque
se entra em um campo estritamente técnico, o que dificulta
a apreciação judicial e, por outro lado,  torna-se um
problema crítico e complexo para o cliente-consumidor,
que por ser o sujeito vulnerável na relação de consumo
não possui conhecimento profundo sobre o serviço que
contratou. Tem-se, como política tutelar do consumidor, o
mecanismo da inversão do ônus da prova, mas esta
depende de circunstâncias concretas que serão apuradas
pelo juiz no contexto da facilitação da defesa dos direitos
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A PARTICIPAÇÃO POPULAR NO PROCESSO
LEGISLATIVO: NEGATIVA DO CONTROLE

SOCIAL

Elisa Helena Lesqueves Galante

RESUMO

Primeiramente, o tema proposto para a elaboração
da pesquisa será exposto “Participação Popular no
Processo Legislativo: negativa do controle social”, em
seguida, será dissecado, de forma concisa e organizada,
para que se possa alcançar o escopo e profundidade do
assunto em questão. Participar na visão do professor
Antônio Houais significa: fazer saber, comunicar,
anunciar./ Tomar parte em./ Anunciar-se pelo sentimento,
pelo pensamento, solidarizar-se com. Observa-se, então,
que é inerente ao homem participar, na medida de sua
possibil idade bem como do surgimento das
oportunidades, fazer-se presente em tudo àquilo que
circunda sua vida social.

Entretanto, é humanamente impossível, para o
homem tomar parte de tudo que acontece ao seu redor,
quer no meio econômico, social ou político, função típica
do Criador. Este meio, o político, através da Democracia,
surgida na Grécia Antiga, com a clara intenção de que o
governo fosse de todos, sendo assim, com esse propósito,
criou-se formas de participação popular na política atual,
precisamente no processo legislativo.

Inicialmente, tem-se o Plebiscito que consiste na
possibilidade do eleitorado decidir uma determinada
questão de relevo para os destinos da sociedade, ou seja,
o poder constituinte consulta o povo antes de tomar uma
atitude e diante da resposta, pratica ou não este ato
relevante. O referendo é a participação do povo, mediante
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voto, mas com o fim específico de confirmar, ou não, um
ato governamental ou político. A iniciativa popular consiste
no desencadeamento do processo legislativo pelo povo,
mediante quociente especialmente definido, ativando o
processo de formação das leis. Outras formas de
participação no processo legislativo são a audiência
pública e o lobby. Esses mecanismos de participação
estão abrigados no Controle Social que tem sido visto
como aumento da capacidade de influência da sociedade
sobre o Estado.

A PARTICIPAÇÃO POPULAR NO PROCESSO...
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ALTERAÇÃO DO PRENOME: EXAME À LUZ DO
PRINCÍPIO DA DIGNIDADE DA PESSOA

HUMANA

Ézio Luiz Pereira

RESUMO

O trabalho começa por delinear um perfil evolutivo
e conceitual do prenome como símbolo identificador da
pessoa humana, consigo e com a sociedade.
Seguidamente, foram avaliados: o aspecto normativo no
direito brasileiro, na legislação constitucional, civil e
registral. Prossegue com o prenome visto como
expressão da personalidade e sinal de identificação,
enfrentando o tema da alteração do prenome que
dignifique o seu portador, em diversas situações, inclusive
a dos transexuais. Num último momento, o pensamento
se voltou para o princípio constitucional contemporâneo
da dignidade da pessoa humana, sinalizando a tutela
estatal – preventiva e reparadora – com um prenome
respeitado. Foi realizada uma investigação
epistemológica interdisciplinar voltada para a filosofia, a
lógica, a sociologia, a psicologia, a antropologia, a
semiologia e a teologia. Bem assim, foi enfrentando, ao
longo desta incursão teórica, o caso específico do
prenome vexatório, seus reflexos e a necessária
corrigenda. A pesquisa, afinal, porfia por ofertar uma
perspectiva de vanguarda com solução casuística
revisitada, flexível e humanizadora, tendo como foco o
estudo da pessoa e sua vida digna, alicerçado, dentre
outros, em três vertentes em salutar diálogo: “A força
normativa da Constituição”, em Hesse, “Teoria Geral do
Direito’, em Bergel e “Teoria do Ordenamento Jurídico”,
em Bobbio.
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A BOA FÉ OBJETIVA E SUA EFETIVA
APLICABILIDADE NOS CONTRATOS DE PLANO

DE SAÚDE

Fabiana Gomes Rodrigues

RESUMO

A Constituição Federal Brasileira, na esteira das
modernas constituições, trouxe para o ordenamento
jurídico um caráter socializador e democrático, irradiando
estas influências em todos os institutos. O contrato reflete
esta nova linha de pensamento. A função social do
contrato, elevada à condição de princípio fundamental, fez
com que as relações dele advindas saíssem da esfera
exclusivamente privada para incidência de normas
cogentes e conseqüente intervenção estatal. A
redescoberta da boa-fé e a sua aplicabilidade nas relações
é fruto desta inovação que foi primeiramente inaugurada
com o Código de Defesa do Consumidor e mais
recentemente com o Novo Código Civil. Para garantir
maior efetividade a esta cláusula, que passa a embasar
todas as relações obrigacionais, necessários se faz o
conhecimento e delimitação do seu conteúdo axiológico,
para que não se perca na utilização indiscriminada e
apelativa, objetivando solucionar todas as situações. É esta
vertente que direciona o presente trabalho, passando
primeiro pela formação histórica da boa-fé até encontrar
seus atuais e efetivos contornos. Ao final, com o objetivo
de dar maior concretude a este estudo, a boa-fé é
analisada dentro da perspectiva dos contratos de planos
de saúde de modo a desvincula-la do poder excluinte
arraigado a seus pressupostos no contexto do CDC, e
ainda, estabelecendo os critérios, limites e possibilidades
do controle judicial dos contratos de planos de saúde,
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mediante a cláusula geral da boa-fé objetiva e do controle
de abusividade pelo judiciário e pelo do legislador especial
através de todos os mecanismos fornecidos pelos valores
e princípios constitucionais.
Palavras-chave: boa-fé objetiva, plano de saúde, deveres
anexos, cláusula abusiva

A BOA FÉ OBJETIVA E SUA EFETIVA APLICABILIDADE...
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REDUÇÃO DA MENORIDADE PENAL: UM CASO
DE INCONSTITUCIONALIDADE

Fernando José Lira de Almeida

RESUMO

O crescente aumento da violência associada à
deficiência de nossos aparelhos de segurança pública reabre,
ciclicamente, à discussão nacional sobre a redução da
menoridade penal. A proposta reducionista é sustentada com
argumentos frágeis, na medida que distorcem a origem do
problema situado na ausência efetiva de Políticas Públicas.
Nesta pesquisa, além de uma breve discussão política,
enfrentamos a Proposta de Emenda à Constituição sob o
enfoque jurídico-constitucional. A menoridade penal, fixada no
artigo 228 da Constituição da República, é uma garantia do
direito de liberdade do indivíduo menor de 18 anos a partir da
construção permitida pelo Princípio do Catálogo Aberto dos
Direitos Fundamentais, positivado no comando do artigo 5°, §
2° da CRFB, já consolidado pelo Supremo Tribunal Federal no
julgado da ADIn 9397. A tipificação da menoridade penal como
garantia do indivíduo-adolescente faz com que, da articulação
do art. 228 c/c 5, § 2°, observando o art. 60, § 4°, IV todos da
Constituição da República, atribua-se natureza de cláusula
pétrea e daí chancele a menoridade penal com a cláusula da
intangibilidade in pejus, impossibilitando, através do nosso
sistema constitucional, a proposta de redução. Assim, ao final,
sugerimos o enfrentamento da proposta legislativa através da
jurisdição constitucional via Mandado de Segurança Singular
impetrado por parlamentar ou, ainda, Mandamus Coletivo, cuja
legitimidade ativa, entendemos, possa ser conferida a partido
político com representação no Congresso Nacional. Desse
modo, caso seja convalidada em Emenda à Constituição, seu
enfrentamento deve ser instrumentalizado através de Ação
Direta de Inconstitucionalidade ou hábeas corpus.
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COMPETÊNCIA LEGISLATIVA DO MUNICÍPIO EM
MATÉRIA AMBIENTAL

Francisco de Assis Aguiar Alves

RESUMO

O presente trabalho tem como tema a competência
legislativa do município em matéria ambiental. O interesse
por tal linha de pesquisa é fruto de experiências de ordem
profissional, em virtude da constatação da dificuldade que
existe na delimitação de competência legislativa dos entes
da federação quando se trata de matéria ambiental. A
questão aumenta de complexidade quando se busca
estabelecer esta delimitação de competência para o
município, a partir do texto constitucional, tendo-se como
base o conteúdo de interesse local, e como elemento
potencializador a questão ambiental. O presente estudo
não tem a pretensão de inovar, mas a singela aspiração
de analisar o tema, dentro de uma abordagem
constitucional e ambiental, indicando os pontos em que
os autores são uníssonos e nos quais são conflitantes,
com o intuito de contribuir para o esclarecimento de
questões que se apresentam no cotidiano da
municipalidade. Com o objetivo de dar praticidade a esta
pesquisa, tornou-se como exemplo de exercício da referida
competência legislativa, o Código Municipal de Meio
Ambiente do Município de Macaé no Estado do Rio de
Janeiro, uma vez que o citado município encontra-se no
centro de questões ambientais de grande relevância em
nossa região, em função da produção de petróleo.
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TRABALHO, REESTRUTURAÇÃO PRODUTIVA E
CONSTITUIÇÃO: A IMPORTÂNCIA DA
APLICAÇÃO DA CONSTITUIÇÃO  NAS

RELAÇÕES PRIVADAS DE TRABALHO NO
ÂMBITO DO MODELO DE PRODUÇÃO

EMERGENTE

Geórgia Ribeti de F. Duarte

RESUMO

Esta pesquisa tem por objetivo analisar os impactos
dos novos sistemas de gestão da produção sobre a classe
trabalhadora e sobre a pessoa do trabalhador, bem como
as propostas constitucionais para minimizar estes
impactos e tornar as relações de trabalho mais
democráticas. Principia apresentando as transformações
ocorridas na organização produtiva no decorrer das
últimas décadas, esclarecendo que os novos modelos de
produção são firmados na flexibilidade dos processos de
trabalho, dos mercados de trabalho, dos produtos e dos
padrões de consumo. Em seguida, demonstra que
mencionadas alterações repercutiram na classe
trabalhadora, ocasionando a redução do trabalho industrial
tradicional e, por outro lado, promoveram a ampliação do
trabalho no setor de serviços, do trabalho temporário,
parcial, flexibilizado, terceirizado, precarizado, autônomo,
feminino e infantil e do desemprego. Ademais, uma parcela
minoritária de trabalhadores tem sido beneficiada com
maior qualificação, enquanto os operários profissionais
sofrem desespecialização. O trabalho imaterial tem sido
ampliado nos setores de destaque da produção. Nos
sistemas flexíveis o trabalho é alienado tanto em função
da ignorância em relação à concepção e decisão da
produção quanto em decorrência do envolvimento cooptado
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dos trabalhadores aos objetivos do capital. Nesses termos
e frente ao poder privado exercido pelo empregador, os
trabalhadores não exercem seus direitos de cidadania
dentro da empresa. Finaliza, elucidando que a aplicação
das normas constitucionais dentro das relações privadas
de trabalho poderá torna-las mais humanizadas,
garantindo, em seu âmbito, os direitos do trabalhador como
cidadão e como pessoa humana, minimizando a alienação
e o despotismo no contrato de trabalho.

TRABALHO, REESTRUTURAÇÃO PRODUTIVA...
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ATIVISMO JUDICIAL E  MANDADO DE SEGURANÇA:
UMA  ANÁLISE DE JURISPRUDÊNCIA DO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO RIO DE
JANEIRO

Heitor Carvalho Campinho

RESUMO

Ativismo, Democracia e Poder Judicial. Dessa
relação de dependência na luta por uma sociedade mais
justa, os Tribunais se vêem forçados assumir uma posição
ativa para atender aos direitos fundamentais do ser
humano e aos objetivos da República Federativa do Brasil
consagrados na Constituição Democrática de 1988. A
inoperância dos Poderes Legislativos e Executivos tem
transferido para a Justiça institucionalizada pelo Estado a
implementação desses anseios sociais veiculados sociais
veiculados em demandas individuais e coletivas, forçando
os Tribunais a uma outra postura, tornando-se artífices do
difícil caminhar da evolução da sociedade. É o Ativismo
Judicial. Serve-se o magistrado, nas suas sentenças, dos
Princípios do Estado de Direito, e desponta a criatividade
judicial fundamentada em princípios e não somente na
regra expressa. Em conseqüência, instalam-se conflitos
entre o Poder Judicial e as demais funções do Estado.
Por outro lado, o debate político de projeto de futuro retoma
o seu curso, impulsionando o Poder Judicial na direção
das forças sociais, estas eventualmente paralisadas por
questões políticas. Esse aspecto pedagógico da decisão
judicial permite ainda uma maior coordenação entre os
Poderes do estado para a promoção do bem social. Certo
que vários são os questionamentos acerca do aumento
da função das Cortes de Justiça, todavia um consenso se
impõe: não há progresso humano de uma sociedade sem
a presença de uma Justiça forte e pronta para a resposta
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imediata em defesa da dignidade do ser humano.
Respeitáveis decisões do Egrégio Tribunal de Justiça do
Estado do Rio de Janeiro, fonte em nossa pesquisa, vêm
reafirmando a importância de um Poder Judiciário dinâmico
e com responsabilidade política pela implementação da
Constituição, em um país de desigualdades. Em seu
ativismo pela realização dos direitos do homem, esse
poder torna cada vez mais explícita a defesa dos apenados
pela vida, dos miseráveis, dos deficientes e vítimas da
sociedade capitalista. Transformador da realidade social,
no contexto de emergência do cumprimento dos direitos
cívicos, o corpo judiciário brasileiro vem, e deve, em
cumprimento dos princípios maiores da liberdade e
igualdade, ser o guardião dos direitos individuais e sociais
tão propagados. Isto é o que defendemos, apoiado
principalmente em autores como Gisele Citadino,
Boaventura Souza Santos, Antonie Garapon e Luiz
WerneckViana. Ativismo judicial e Democracia, cidadania
e dignidade da pessoa humana. Instrumentos e
desideratos, para plena realização de uma vida com o bem
estar social e com destino do planeta Terra.

ATIVISMO JUDICIAL EMANDADO DE SEGURANÇA...
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A IMPROBIDADE PRATICADA POR PREFEITOS
E O MINISTÉRIO PÚBLICO

Joana D’arc Calmon T. Guzansky

RESUMO

A preocupação com a proteção à probidade na
Administração Pública não é recente, vem de há muito.
De outra parte, as leis disciplinadoras da atuação dos
servidores públicos, da União, dos Estados, do Distrito
Federal e dos Municípios, sempre foram pródigas em
anunciar hipóteses  de ilícitos administrativos conhecidos
como faltas disciplinares, que se destinam a preservar a
regularidade, a seriedade e a lisura do funcionamento da
Administração Pública, cominando-lhe sanções que variam
desde a simples advertência à demissão  bem do serviço
público. A essas regras de cunho penal ou administrativo,
sempre se previu de modo paralelo a responsabilidade
civil dos agentes públicos por seus atos ilegítimos, dolosos
ou culposos que causam danos ao erário. Como não
poderia deixar de ser, nesta abordagem se procurará
analisar, também, os crimes funcionais e político-
administrativos suscetíveis de serem praticados por
prefeitos, na esfera municipal, com as respectivas
sanções. Para tanto, o trabalho será dividido de forma a
propiciar um melhor entendimento acerca do tema,
tentando facilitar a compreensão da improbidade
administrativa em consonância com a Lei de
Responsabilidade Fiscal, como meio eficaz na solução
de conflitos de interesses. Ante a extensão e a importância
da matéria, estas breves linhas almejam  despertar a
atenção para algumas faces do tema ainda não
examinadas pela doutrina. Espera-se, ao final, que o
Ministério Público continue a cumprir, com afinco e
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A IMPROBIDADE PRATICADA POR PREFEITOS...

perseverança, seu papel de defensor dos princípios
basilares do Estado de Direito, atuando como algoz
incansável das injustiças sociais, atuação esta que vem
incomodando a grande maioria dos parlamentares,  que
fazem as leis, com a ameaça da Lei da Mordaça.
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ASPECTOS JURÍDICOS DA ARBITRAGEM NOS
CONTRATOS DAS JOINT  VENTURES NA

INDÚSTRIA DO PETRÓLEO: PERSPECTIVAS E
DESAFIOS NO DIREITO EMPRESARIAL

Jorge Luiz Lourenço das Flores

RESUMO

O propósito desta dissertação é abordar arbitragem
no novel cenário que se formou com base nas seguintes
modificações relevantes ocorridas no ordenamento jurídico
brasileiro: a Lei da Arbitragem (Lei nº 9.307/96) e a Lei do
Petróleo (Lei nº 9478/97), sem esquecer o Novo Código
Civil Brasileiro (Lei nº 10.406/02), que sedimentou o
conceito de Direito Empresarial. A partir do
reconhecimento da disseminação das joint ventures, na
indústria petrolífera, como meio eficaz de concentração
econômica de empresas, se vê, primordialmente no
cenário internacional, que a arbitragem se consagrou
como o modo mais utilizado de solução de controvérsias
na indútria do petróleo. Com base na abordagem dos
aspectos principais da arbitragem nos contratos das joint
ventures da indústria do petróleo, em que pese o fato de
que a sigilosidade,em geral imposta na via arbitral, impede
que se possa levar a efeito um estudo de casos que
ultrapasse as barreiras dos chamados “casos históricos”,
no presente trabalho, procuramos enfeixar as questões
relevantes sobre o assunto que avultam nos dias atuais,
despojados, todavia, de qualquer pretenso esgotamento
do tema. Pode-se verificar, por fim, que, malgrado a
existência de algumas desvantagens da via arbitral, esta
tem sido, inequivocamente, a alternativa que mais conforto
trazà partes contratantes, sobretudo em relação ao capital
estrangeiro, haja vista o histórico bem-sucedido do uso
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desse modo de solução de conflitos, na seara do Direito
do Petróleo, ao longo das últimas décadas, seja na
Europa, seja nos Estados Unidos.
Palavras-chave: 1. Arbitragem. 2. Contratos. 3. Joint
Venture. 4. Indútria do Petróleo. 5. Direito do Petróleo. 6.
Direito Empresarial.

ASPECTOS JURÍDICOS DA ARBITRAGEM NOS...
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DIREITOS HUMANOS: UMA VISÃO HISTÓRICA E
SUAS RELAÇÕES COM A CONSTITIÇÃO

FEDERAL DE 1988

José Inácio Henriques Viana

RESUMO

O homem, como “animal social” que é, sempre
procura viver em sociedade e, quando em grupo ele se
organiza, criando através dos costumes ou de normas,
seus direitos e seus deveres. Assim, buscar o início dos
direitos humanos é ir aos primórdios da vida humana.
Todavia, com o aumento populacional e tecnológico,
começaram a surgir algumas normas escritas com o
escopo de garantir essas prerrogativas, sendo que
inicialmente elas eram regionais e a partir da Carta das
Nações Unidas passaram a buscar um comportamento
uniforme para toda a sociedade internacional. Como os
Direitos Humanos são um conjunto de direitos individuais
e coletivos, políticos, civis, sociais, culturais e econômicos,
pode-se dizer que eles são os atos e atitudes que
possibilitam a todas as pessoas, enquanto indivíduos,
viverem com dignidade, em toda amplitude. Mesmo sendo
reconhecido por todos como direitos indivisíveis e
interdependes e de caráter universal, metodologicamente
eles são estudados por etapas ou por “gerações”, na
medida em que foram normatizados. A nível internacional,
os mecanismos de proteção dos direitos humanos através
dos tratados foram evoluindo gradativamente, começando
pela Declaração Universal dos Direitos do Homem até os
documentos hodiernos. No Brasil, a positivação dos
direitos humanos passa pelo principal instrumento jurídico
que é a Constituição e todas elas sempre trataram do
assunto, desde a Imperial de 1824 até a Carta Magna de
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1988, mas a de 1934, para a época, foi bastante avançada,
pois incluiu no seu texto novos direitos, principalmente os
relacionados com a ordem econômica e social. Também
é necessário salientar o papel relevante desempenhado
pelos Três Poderes Federais para que as normas internas
e internacionais tenham eficácia no território nacional. Os
principais tratados internacionais sobre os Direitos
Humanos foram ratificados pelo Brasil, como a Carta das
Nações Unidas, a Declaração Universal dos Direitos
Humanos, os Pactos Internacionais de Direitos Humanos,
de 1966, a Convenção Americana de Direitos Humanos
ou Pacto de São José da Costa Rica etc. Em relação à
Carta de 1988, como conseqüência da repressão sofrida
durante o Governo Militar e da evolução dos direitos
humanos na Sociedade Internacional, foi uma resposta
aos anseios do País, pois desde o seu preâmbulo salienta
o desejo de construir um Estado Democrático, cujo objetivo
é possibilitar a real efetividade dos direitos humanos,
destacando-se entre os seus fundamentos a dignidade
da pessoa humana (art.1º, III), entre os princípios a serem
seguidos nas relações internacionais o da prevalência dos
direitos humanos (art. 4º. II) e que os direitos e garantias
relacionados por ela não excluem outros decorrentes do
regime e dos princípios por ela adotados, ou dos tratados
internacionais (art. 5º, p. 2º). Para concluir, afirma-se que
o tratado internacional sobre direitos humanos a nível
constitucional deve ter uma interpretação diferenciada e
que, em relação aos tratados internacionais, é indiscutível
que os Estados têm a obrigação de respeitá-los e que o
descumprimento desses Tratados pelos Estados-Partes
gera responsabilidade no plano internacional.

DIREITOS HUMANOS: UMA VISÃO HISTÓRICA E ...
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RESPONSABILIDADE CIVIL DO MÉDICO

Leandro Silva Costa

RESUMO

A responsabilidade civil alcançou uma grande
importância no direito moderno, incidindo desde o Código de
Hamurabi (1790 – 1770 A.C.) até a vigência do atual Código
Civil. Entre os diversos enfoques que surgem para o
estudioso do Direito no âmbito da responsabilidade civil,
devem ser reavaliados os pertinentes à subjetividade e
objetividade da responsabilidade civil médica, a
contratualidade e extracontratualidade, conduta,
imputabilidade, culpa, nexo causal e modalidades de dano.
Analisa-se as formas de exclusão da responsabilidade civil
do médico. Verifica-se, ainda, a tendência da doutrina e a
divergência jurisprudencial, quanto à incidência das
obrigações de meio ou de resultado na atividade médica.
Aborda-se esta questão em uma análise da relação jurídica
que se estabelece entre o médico e o paciente, aludindo ao
dever de informar e as regras contidas nos regulamentos
aplicáveis à atividade médica. O debate alcança também a
ética médica e o processo ético profissional, importantes para
a averiguação do erro médico e aplicação das sanções de
natureza administrativa, que servem para inibir a incidência
do erro médico, em qualquer de suas modalidades. Desponta
como questão fundamental a discussão sobre o Projeto de
Lei nº 25/2002 do Senado, que apura a amplitude do ato
médico, confrontando-se com as regulamentações
pertinentes aos profissionais de vários outros ramos da
saúde, face a interdisciplinaridade exigida para o trato da
saúde. Analisa a jurisprudência sobre o tema, verificando a
tendência dos Tribunais.
Palavras-chave: Responsabilidade Civil; Contratualidade;
Obrigações; Erro Médico
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A INTERPRETAÇÃO CONSTITUCIONAL E O
MANDADO DE INJUNÇÃO

Lúcio Machado Campinho

RESUMO

Desde a elaboração das constituições escritas e
dogmáticas, é evidente a preocupação, por parte dos
constituintes originários e da sociedade, de que se
respeitem os preceitos constitucionais e que sejam
efetivadas pelos poderes constituídos as diretivas eleitas
e formalmente consignadas nas constituições.

No Brasil, as constituições mais serviram para
legitimar sistemas de governos, vários deles não-democráticos,
não alcançando o objetivo de consolidar conquistas sociais e
servir de instrumento de transformação social que viesse a
atender aos anseios do povo, titular do poder.

A Constituição brasileira promulgada em outubro de
1988 trouxe em seu corpo instrumentos que refletiram essas
preocupações dos constituintes originários. O instituto do
mandado de injunção é uma criação da Constituição vigente,
remédio em que os constituintes, a doutrina e o povo em
geral depositaram suas esperanças a fim de que os
programas de governo fossem efetivamente aplicados,
devendo cada um dos Poderes cumprir suas funções.

Com grande pesar, a comunidade jurídica em geral
viu o Supremo Tribunal Federal adotar uma posição não
concretista em relação aos efeitos do mandado de injunção.
A teoria e a interpretação constitucional não foram
devidamente observadas, ficando, no entender de alguns
Ministros da Suprema Corte, a esperança de que a
permanente discussão sobre o tema façam com que os
efeitos sociais da constituição venham a ser implementados.

O presente estudo é uma colaboração para a
manutenção da discussão sobre o tema, elevando a



687

Revista da Faculdade de Direito de Campos, Ano VI, Nº 6 - Junho de 2005

interpretação constitucional como um meio de verdadeiramente
alcançar os objetivos delineados na constituição e buscando,
assim, impedir a ruína prematura do instituto.

Com a recente alteração na composição dos
membros do Supremo Tribunal Federal, renovou-se a
esperança de ver as normas constitucionais discutidas
com a profundidade reclamada e que se busque, mais
que modificar a constituição, dar a ela a devida força.

A INTERPRETAÇÃO CONSTITUCIONAL...
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A MEDIAÇÃO DOS CONFLITOS INDIVIDUAIS
TRABALHISTAS: LIMITES À AUTONOMIA DA

VONTADE DIANTE DOS PRINCÍPIOS DA
IRRENUNCIABILIDADE E DA PROTEÇÃO

Marcelo Paes Menezes

RESUMO

A Constituição da República de 1988fez aflorar a
redescoberta da justiça pelo cidadão, ampliando o acesso
ao Poder Judiciário. Mas a garantia formal de acessar o
Judiciário não se fez acompanhar da necessária
reestruturação do aparelho judicial. Assim, a solução
estatal para o conflito pode consumir muitos anos. No caso
do conflito trabalhista, considerando a natureza alimentar
dos créditos disputados, a demora é insuportável e já
encerra, nela mesma, uma injustiça. É imperativo que os
conflitos sejam resolvidos rapidamente pelo estado,
especialmente as disputas trabalhistas. Por outro lado, é
necessário refletir sobre alternativas ao método estatal de
resolução dos conflitos. Entre as formas alternativas,
merece destaque a mediação. Tal método propõe substituir
o ganha/perde que permeia o conflito pelo ganha/ganha,
disso resultando ganhos recíprocos para os envolvidos.
Como o conflito é equacionado à luz do diálogo, a
mediação enseja fantástica alteração de paradigma, visto
que a compreensão mútua direciona o entendimento. A
preservação do relacionamento é um aspecto muito
significativo da mediação. A referida faceta é extremamente
importante, sobretudo no campo das relações de emprego,
haja vista que a mediação tem potencial para conservar o
contrato de trabalho, mesmo diante do conflito. Não
obstante a inegável contribuição que a mediação pode
emprestar ao equacionamento do conflito trabalhista, a
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autonomia da vontade, tratando-se do Direito do Trabalho,
sofre acentuada limitação, considerando os princípios da
proteção e irrenunciabilidade, informadores do ramo do
direito mencionado. Daí que a solução para o conflito há
de encontrar pressuposto de validade nos princípios
referenciados.

A MEDIAÇÃO DOS CONFLITOS INDIVIDUAIS...
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JULGAMENTO ANTECIPADO DO MÉRITO

Margareth Queiroz da S. Miller

RESUMO

Buscou-se neste trabalho, desenvolver um estudo
sobre o julgamento antecipado do mérito à luz do
ordenamento jurídico vigente em nosso país, sempre
procurando tratar a matéria com o necessário senso
crítico e com uma visão abrangente das questões
relacionadas com efetividade do processo e com o
acesso à Justiça.

A par do desenvolvimento histórico do tema, a
autora procurou analisar as hipóteses em que a lei
brasileira autoriza a antecipação do julgamento, com
destaque para o instituto da revelia e suas implicações
em nosso sistema processual civil.

Outrossim, abordou-se a questão relativa à
segurança jurídica, posto que o instituto do julgamento
antecipado precisar ser utilizado em perfeita sintonia com
os princípios basilares que norteiam o processo civil,
mormente o do contraditório e o da ampla defesa,
considerando-se que neste está inserido o direito à prova.

Ao longo do presente estudo buscou-se demonstrar
que o julgamento antecipado do mérito, não obstante seja
uma forma anômala de extinção do processo, torna-se
de suma importância na medida em que esta forma de
prestação jurisdicional mostra-se diretamente relacionada
com a efetividade da tutela dos direitos.

A autora procurou, assim, dar ao tema um enfoque
voltado para uma das questões que mais afligem o
processualista moderno, qual seja a morosidade da
justiça, sabendo-se que o retardamento da prestação
jurisdicional acarreta muitas vezes prejuízos irreparáveis
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às partes. Portanto, em situações que autorizam o
julgamento antecipado, cabe ao juiz emitir desde logo o
provimento judicial almejado, visto que a atual concepção
de acesso à Justiça somente pode ser compreendida
quando se consegue obter uma sentença tempestiva e justa.

JULGAMENTO ANTECIPADO DO MÉRITO
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LEGITIMIDADE DO MINISTÉRIO PÚBLICO PARA
PROMOVER AÇÃO CIVIL PÚBLICA NA DEFESA

DO CONSUMIDOR COMO CONTRIBUINTE

Ralph Machado Manhães Júnior

RESUMO

O tema deste trabalho tem como objetivo
fundamentar a legitimação do Parquet para a propositura
de Ação Civil Pública em favor dos contribuintes na defesa
de direitos individuais homogêneos em que fique patente a
relevância social para a atuação daquele órgão, em
consonância com os ditames do art. 19, da Constituição
Federal. Na exposição dos Serviços Públicos, vem
demonstrar a possibilidade de se enquadrar os entes
políticos como fornecedores. Ao abordar o novo regime das
relações contratuais firma a nova concepção do contrato,
não esquecendo da mudança contida no Novo Código Civil
Brasileiro onde, em sua parte geral de contratos foi
introduzida a função social do negócio jurídico. Ao se analisar
o Código de Defesa do Consumidor constata-se que o
referido diploma traz uma nova ordem de proteção aos
direitos sociais. Vem demonstrar, também, o presente
trabalho a perfeita interação entre o Código de Defesa do
Consumidor e a Lei de Ação Civil Pública, onde se alcança
a conclusão de ser a Ação Civil Pública totalmente cabível
na tutela dos interesses difusos e coletivos, passando pela
legitimidade do Ministério Público para a proposição da Ação
Civil Pública no Direito Consumerista sem olvidar o projeto
de lei complementar sobre o Código de Defesa do
Contribuinte, onde se espera galgar do primeiro degrau na
busca da elevação do contribuinte ao merecido patamar de
cidadão brasileiro em matéria fiscal.
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DE INFRATOR A VÍTIMA: A CRISE NO SISTEMA
PENITENCIÁRIO

Robson Alves Damasceno

RESUMO

O Presente trabalho objetiva apresentar, de modo conciso,
o resultado dos estudos realizados no curso de Mestrado em
Direito, contendo observações sobre a crise no Sistema
Penitenciário, com enfoque na vítima, um dos atores do drama
delitivo, até há pouco sem destaque em estudos específicos.

Também demonstrar de forma sucinta que nossas
prisões são cenário de constantes violações dos direitos
humanos e os principais problemas enfrentados são: a
superlotação, a deterioração da infra-estrutura carcerária,
a corrupção,a abstenção sexual e a homossexualidade, o
suicídio, presença de drogas, a falta de apoio de
autoridades governamentais, as rebeliões, e má
administração carcerária, o não cumprimento da lei de
execução penal de forma adequada, falta de segurança e
pessoal capacitado para realizá-la, e finalmente, a
reincidência que é de vital importância para a sociedade,
demonstram que o nosso país está torturando presos em
penitenciária, aniquilando qualquer possibilidade que venha
a se recuperar, ao mesmo tempo que gasta milhões. É
preciso, urgentemente, mudar esse sistema cruel que forja
mais criminosos fazendo destes suas vítimas.

Concluindo, foi imprescindível uma breve exposição
sobre a origem, evolução, tipologia e constituição da pena
privativa de liberdade, para que melhor se possa compreender
como é realizado seu cumprimento nos dias atuais. Esta
pena deveria ser abolida ou, pelo menos minimizada
destinando-se apenas para os delitos considerados de
extrema gravidade como por exemplo homicídio qualificado.
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RESPONSABILIDADE CIVIL DO ESTADO NA
DEMORA DA PRESTAÇÃO JURISDICIONAL

Rochester Machado Piredda

RESUMO

Embora o dever de reparação dos danos constitua
princípio geral do direito, por muito tempo esteve o Estado
afastado desse princípio, não admitindo que fosse ele
responsabilizado por atos praticados por seus servidores.
Diante da evolução do fenômeno estatal, esta situação foi
mudando paulatinamente, até chegar à fase publicista,
com a adoção da moderna teoria do risco administrativo,
a qual serviu de fundamento para a atual responsabilidade
objetiva do Estado, acolhida no artigo 37, § 6.º, da
Constituição da República de 1988, alcançando os atos
comissivos e omissivos, não obstante respeitáveis
opiniões em contrário, no sentido de que em relação a
estes últimos a responsabilidade deve ser subjetiva,
baseada, portanto, na existência de culpa. Defende-se aqui
a ampla responsabilidade do Estado, também em relação
aos atos jurisdicionais, não se limitando, com querem
alguns, apenas às hipóteses previstas expressamente em
lei. A atividade jurisdicional constitui serviço público
essencial, sendo a prestação que dela decorre, garantida
na Constituição da República de 1988 e na Declaração
Universal dos Direitos Humanos, considerada  direito
fundamental. Não basta, no entanto, a garantia de acesso
à prestação jurisdicional; é preciso, para sua efetivação
como direito fundamental, que tal prestação seja concedida
em prazo razoável. O direito à prestação jurisdicional em
prazo razoável tem fundamento em diversos princípios
constitucionais, como o princípio do pleno acesso à
Justiça, do devido processo legal e da eficiência, além de
constar como direito fundamental no artigo 8.º, inciso I, do
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Pacto de São José da Costa Rica, do qual é o Brasil
signatário. Violado o direito à prestação jurisdicional em
prazo razoável, surge como corolário o direito de se obter
do Estado uma indenização pelos danos sofridos. Nesta
linha de raciocínio, o retardamento da prestação
jurisdicional ofende direito fundamental da pessoa humana,
violando, em conseqüência, o princípio da dignidade da
pessoa humana. A demora normalmente verificada no
andamento dos processos constitui fator agonizante para
os jurisdicionados, não sendo justo que o Estado, pela
má administração da Justiça, fique impune pelos danos
causados àqueles que, sem outra possibilidade de defesa
dos seus direitos, batem às portas da Justiça em busca
de uma solução. Importante salientar que a expressão
“prazo razoável” constitui conceito jurídico indeterminado,
que deve ser investigado caso a caso, de acordo com a
situação em concreto, não sendo correto dizer que o
simples descumprimento do prazo processual seja motivo
bastante para configurar a demora, cabendo ao Estado,
porém, de acordo com a responsabilidade objetiva, fazer
prova da inexistência de culpa pelo atraso, como forma
de romper o nexo causal.

RESPONSABILIDADE CIVIL DO ESTADO...
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EFICÁCIA SOCIOLÓGICA DO DIREITO

Rodrigo Aurélio Q. Fernandes

RESUMO

A qualidade de qualquer estudo realizado no âmbito
das ciências humanas e sociais depende basicamente
da exata formulação dos conceitos que serão utilizados,
como premissas zetéticas no caso do direito, apesar da
dogmática conceitual representar um valioso ponto de
partida, o estudioso não pode aceitar a inquestionabilidade
como a palavra final, mas também não pode negar a
absoluta necessidade de um corte inicial no sistema.
Assim, os dogmas jurídicos possuem o seu valor, ainda
que, após o estudo, o pesquisador conclua que as suas
premissas são totalmente diferentes dos conceitos
propriamente ditos, no sentido dogmático.

Não há, ciências sociais, incluindo o direito, qualquer
possibilidade de um estudo hermeticamente cerrado, ou
seja, até para que se estabeleça uma discussão baseada
em afirmação e justificação, deverão estar presentes às
influências do meio.

Assim, a adoção de uma ou outra teoria, a dogmática
jurídica e a jurídica-sociologia depende apenas da
capacidade de compreensão e justificação do agente. No
presente estudo, mostraremos que a questão da eficácia
do direito se explica melhor sob a ótica da sociologia jurídica
do que da dogmática jurídica.

O ponto central está nos vários conceitos de direito
e nas várias concepções jurídicas que estes conceitos
nos fornecem, trabalharemos assim, a questão da eficácia
social do próprio direito.

As críticas a uma determinada teoria (seja
dogmático-jurídica ou sociológico-jurídica), forma de
expressão ou busca da “verdade” não podem prescindir
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do conhecimento profundo e sistemático do alvo da
discórdia. O agente de uma desconstrução jurídica deve
conhecer todos os “tijolos”e a estrutura do que será criticado.
Assim, de qualquer forma, sempre haverá , um corte
vestibular, que terá para o contestador feições de dogma, a
fim de que o discurso contrário, seja bem sucedido.

No presente estudo, serão retirados alguns “tijolos”
da teoria realista, observando-se que o ponto de referência
será o estudo do ordenamento jurídico nacional.

Abordaremos o conceito dogmático de direito,
buscando, ao mesmo tempo, o questionamento zetético
sobre os temas da: a eficácia e da ineficácia do direito,
abordando suas causas e conseqüências e os problemas
correlatos das funções do direito e anomia.

Este pequeno estudo, não pretende esgotar o
assunto intrigante e apaixonante da eficácia do direito, mas
tem o fim de refletir sobre questões que diariamente se
apresentam aos juristas operadores do direito.

EFICÁCIA SOCIOLÓGICA DO DIREITO



698

Revista da Faculdade de Direito de Campos, Ano VI, Nº 6 - Junho de 2005

A DIGNIDADE DA PESSOA HUMANA À LUZ DOS
DIREITOS SOCIAIS CONTIDOS NO ARTIGO 6º

DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL

Rodrigo de Souza Grillo

RESUMO

A presente dissertação intitulada “A dignidade da
pessoa humana à luz dos direitos sociais contidos no artigo
6 da Constituição Federal” tem por objetivo demonstrar a
necessidade da concessão dos direitos sociais básicos
dispostos no artigo 6 da Constituição Federal de 1988,
para o alcance de uma vida digna, e principalmente, o
respeito ao princípio fundamental da dignidade da pessoa
humana. Para isto, é necessário rever os princípios
constitucionais disposto na Carta Constitucional em vigor,
bem como a interpretação das normas Constitucionais
passando pela delicada questão da eficácia Constitucional.
Ultrapassada a primeira etapa do trabalho, o próximo
passo objetiva a análise do Princípio da dignidade da
pessoa humana à luz do Constitucionalismo social, em
franca evolução, desde o início do século passado, tendo,
inclusive, vencido o Estado Liberal apoiado pela
Constituição Federal de 1967 e 1969. Inegavelmente a
passagem pelo Estado Liberal, foi necessária para o
desenvolvimento nacional e a evolução do Estado Social
até os dias de hoje. Finalmente, o princípio Constitucional
da dignidade da pessoa humana é colocado à prova, pois
sem  o gozo dos direitos sociais básicos pelos cidadãos
brasileiros, dispostos no artigo 6 da Carta Constitucional,
referido princípio maior da dignidade da pessoa humana
jamais será respeitado.
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A TUTELA RESCISÓRIA COMO REVISÃO DA
COISA JULGADA

Rodrigo Magalhães

RESUMO

Este trabalho cuida da tutela de rescisão como revisão
de julgamentos cobertos pela autorictas rei judicatae.

Através de uma investigação histórica,
comparatística e estrutural busca-se verificar a tipicidade
desta forma de ataque aos julgamentos inatacáveis por
recursos, que, entretanto, contenham vícios capazes de
caracterizar uma contradição aos fins da jurisdição.

Assim, trata-se de uma tutela que busca retirar a
injustiça contida nos julgamentos, restaurando a justiça
necessária para legitimar as decisões judiciais como fonte
de orientação de conduta.

A idéia síntese está fundada na esperança da vítima
de uma decisão portadora de vícios taxativos, de poder
neles mesmos se fundar para realizar a sua revisão, de
modo a alcançar uma segurança justa, bem como ao
próprio Estado no interesse em legitimar a jurisdição.

O trabalho está dividido em quatro capítulos, além
da conclusão e do anexo com jurisprudência pertinente.

No capítulo I encontram-se as noções básicas da
tutela de rescisão de julgamentos cobertos pela
autorictas rei judicatae.

No capítulo II pode-se conhecer a história deste meio
de impugnação desde seu surgimento em Roma,
passando pela Península Ibérica, o direito espanhol e
português, a sua chegada e evolução no Brasil.

No capítulo III foi elaborada uma coleta de dados de
direito comparado de alguns dos principais ordenamentos
jurídicos que a contemplam.

No capítulo IV empreende-se uma análise dos
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fundamentos constitucionais que permitem excepcionar
a garantia da segurança jurídica dos julgamentos
insuscetíveis de recurso, além de promover o
enfrentamento estrutural acerca da tutela de rescisão da
autoridade da coisa julgada na atualidade brasileira,
verificando a sua tipicidade e seus traços característicos
em relação aos outros meios reais ou aparentes de ataque
a julgamentos.

No capítulo V abordamos os fundamentos
constitucionais da tutela rescisória da autorictas rei
judicatae, dedicando um tópico sobre a
inconstitucionalidade da proibição desta tutela no
procedimento dos juizados especiais cíveis.

Sob este universo, nós encerramos este trabalho
com nossas conclusões, que esperamos que sirvam
como uma contribuição para a comunidade do Direito, e
para a sociedade.

A TUTELA RECISÓRIA COMO REVISÃO DA...
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A RELATIVIZAÇÃO DA COISA JULGADA
MATERIAL: UM ESTUDO SOBRE A COISA

JULGADA INCONSTITUCIONAL

Roger Faiçal Ronconi

RESUMO

O presente trabalho, caminhando na linha do direito
justo, busca fazer um paralelo entre o princípio da segurança
das relações jurídicas, albergado pela coisa julgada, e o
princípio da constitucionalidade, de forma a fazer prevalecer,
no caso concreto, o princípio preponderante.

Para tanto, fizemos por descrever o instituto da coisa
julgada, procurando enquadra-la em seus reais contornos,
bem como demonstrado o nascer de uma nova
consciência jurídica a respeito do tema em foco.

Em nossa pesquisa, resolvemos não aprofundar
muito no aspecto da jurisprudência, muito embora algumas
estejam inseridas no texto como forma de demonstrar a
aplicabilidade prática de nossas idéias. Sabemos,
entretanto, que o tema encontra muitas das vezes severas
resistências em relação à aplicabilidade da relativização
do instituto da coisa julgada material.

Ao longo do trabalho pudemos demonstrar que,
embora prima facie de difícil aceitação, nos casos que
mencionamos é perfeitamente razoável sacrificar a
segurança das relações jurídicas de forma a priorizar a
justiça na aplicação do direito.

Procuramos também desmonstrar que não há
desprezo algum pelo instituto da coisa julgada, mas sim,
reafirmação da mesma a partir de critérios mais seguros
e condizentes com a realidade das coisas, fazendo
primeiramente imperar a garantia do justo para, em
seguida, solidificar aquela mesma garantia.
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Entretanto, devido não somente à polêmica que
envolve o assunto, mas também em virtude da própria
garantia da coisa julgada, entendemos que a relativização
somente poderia ocorrer no caso de violação a pilares
constitucionais, e não apenas a direitos infraconstitucionais,
dado que, nessa situação, estaríamos diante de duas
garantias de igual nível, devendo, nesse caso, preponderar
a garantia da coisa julgada.

Entretanto, violados dispositivos constitucionais, a
garantia da coisa julgada seria afastada em benefício da
própria justiça do direito, fazendo imperar uma garantia
com foros de constitucionalidade, ao contrário da garantia
da coisa julgada em relação aos atos do Poder Judiciário,
de natureza infraconstitucional.

A RELATIVIZAÇÃO DA COISA JULGADA MATERIAL...
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UMA VISÃO CRÍTICA SOBRE A LEI DOS CRIMES
AMBIENTAIS

Sivaldo Vasconcelos

RESUMO

O presente trabalho sugere uma nova intervenção
legislativa na Lei 9.605/98 com vistas ao aperfeiçoamento
sua eficácia. Propõe que se reflita sobre a necessidade da
descriminalização ou pelo menos da redução das condutas
penais ambientais, da correção de imperfeições e equívocos
de ordem lógica e jurídica, nela contidas, abordando
também a questão da responsabilidade criminal da pessoa
jurídica, que precisa ser revista em face da extrema
dificuldade de sua aplicação prática. Demonstra que a lei
penal ambiental não tem eficácia na repressão e prevenção
dos delitos ambientais. Ao contrário, passados seis anos
de sua edição, a devastação ambiental continua ocorrendo
em níveis progressivos e preocupantes. Propõe, finalmente,
que, enquanto seja discutida e construída a implementação
de uma legislação penal ambiental de conteúdo mínimo,
que sejam utilizados os instrumentos jurídicos civis e
administrativos existentes, dando praticidade e agilidade à
urgente tutela ao meio ambiente com sanções mais
eficazes que a simbólica sanção penal atual.
Intervenção legislativa-eficácia-crimes ambientais.
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RECONSTRUINDO A PATERNIDADE: A
RECUSA DO FILHO AO EXAME DE DNA

Vanessa Ribeiro C. S. Souza

RESUMO

As diversas mudanças ocorridas na sociedade du-
rante todo o século XX passaram a refletir uma nova
realidade legislativa, principalmente no direito de família,
por certo o ramo jurídico mais sensível e mais próximo do
subjetivismo humano. A diferença de tratamento antes
conferida aos filhos foi superada pela adoção de novos
valores constitucionais, onde a igualdade, a dignidade e a
ampla proteção passaram a ser diretrizes inexoráveis,
impondo uma nova análise para o conjunto familiar. Por
muito tempo os conflitos existentes entre pais e filhos fo-
ram resolvidos de forma unilateral, vez que somente eram
considerados os interesses do ascendente. A configuração
contemporânea do direito de família não mais coaduna com
esta verdade história, sendo imprescindível que a
interpretação das normas jurídicas, acompanhando a
evolução constitucional, objetive alcançar de forma
concreta o bem-estar e a felicidade dos filhos. É com esse
objetivo que se analisará neste trabalho o conflito de
interesses estabelecido por meio da recusa do filho ao
exame de DNA, seja em sede de ações que objetivam o
reconhecimento da paternidade como também naquelas
cujo intento é a desconstituição do vínculo filial. Nestas
questões a análise ponderada dos interesses conduz à
necessidade de superar a arcaica forma de constituição
familiar, privilegiando-se a situação jurídica titularizada pelos
filhos, em clara demonstração de uma mudança axiológica
que verdadeiramente transformou o conceito de
paternidade.
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PROBIDADE NO PROCESSO CIVIL

Waldemiro José Trócilo Júnior

RESUMO

O presente trabalho visa estudar o princípio da
probidade no processo civil brasileiro, dando ênfase na
matéria à luz do ordenamento jurídico vigente em nosso
país, procurando desenvolver o tema com indispensável
senso crítico, baseando-se na doutrina nacional e
estrangeira, na jurisprudência, com uma abordagem o
mais abrangente possível das questões que envolvem o
procedimento dos envolvidos na relação processual no
tocante à ética. Além do desenvolvimento histórico e do
desenvolvimento da matéria no direito brasileiro, o autor
aborda as formas de punição do litigante ímprobo, tratando
em seguida de importantes institutos jurídicos que se
inserem no contexto deste tema, destacando o
comportamento dos magistrados, dos membros do
Ministério Público e dos advogados. Estuda-se o princípio
da probidade, enfrentando-o em seus aspectos da boa-fé
subjetiva e objetiva, especificando que é importante saber
qual a extensão da matéria em relação aos aspectos do
dolo, da culpa, da responsabilidade subjetiva e objetiva de
cada participante do processo e das penalidades previstas
no Código de Processo Civil para o litigante ímprobo, a
fim de que se possa alcançar o limite do exercício do direito
de ação assegurado constitucionalmente, com o trabalho
ético. O autor procurou também abordar as inovações
introduzidas no Código de Processo Civil em relação à
litigância de má-fé, o contempt of court, as penalidades
de ofício, inclusive para quem não faz parte da relação
processual, como mecanismos para que o processo sirva
de acesso à justiça dentro do limite de uma luta travada
respeitando-se as regras elementares de toda competição,
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abordando se estas inovações e os mecanismos
existentes são suficientes para que os participantes do
processo se comportem dignamente. Busca-se conciliar
os imperativos da ampla defesa e do contraditório no
campo do uso dos meios necessários, legais e éticos de
condução da demanda, envolvendo não só advogados e
partes, mas também e principalmente magistrados, como
diretores do processo – que é instrumento de realização
de justiça – e os membros do Ministério Público, ante o
crescente número de demandas propostas em face destes
últimos em razão de alegação de condutas ímprobas na
propositura de ações civis públicas. Por fim, demonstra-
se que o direito processual civil brasileiro precisa enxergar,
cada vez mais, que o processo não pode ser campo para
chicanas, entraves na concessão da justiça, frustrando
sua tão sonhada efetividade.

PROBIDADE NO PROCESSO CIVIL
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GESTÃO DEMOCRÁTICA DA CIDADE

Weverson da Silva Viegas

RESUMO

O presente texto pretende levantar a questão da
Participação Popular nas ações do Poder Público,
especialmente o municipal, uma vez que, com a vigência
da Lei 10.257/01 é dada à sociedade uma maior
possibilidade de participar dos assuntos de interesse local.
Esta difícil tarefa inicia-se com o entendimento do que seja
cidadania e como esta vem se desenvolvendo para que
se possa chegar a um estágio em que a participação não
seja entendida somente como um dever, mas sobretudo
como um direito do cidadão. Todavia, este direito que tanto
abordamos neste trabalho só será plenamente exercido a
partir do momento em que verifica a existência de dois
pressupostos fundamentais que são o direito à informação
administrativa, ou seja, a possibilidade de qualquer
administrado ter conhecimento das atividades da
administração pública e a emancipação popular, segundo
a qual a sociedade deve reconhecer sua função
transformadora dentro do Estado e, a partir daí encontrar
novos meios de participação na Administração Pública.
Dentre as diversas formas de participação buscamos,
aqui, focalizar algumas que entendemos principais em
cada uma das funções do Estado, seja a Legislativa,
através do Plebiscito, do Referendo e da Iniciativa Popular
de lei; a executiva, através das Audiências Públicas; ou a
Judiciária, por meio da Ação Popular, inclusive com uma
pesquisa realizada na Comarca de Campos dos
Goytacazes, RJ, para se constatar a intensidade desta
forma de participação. Além disso, para compreender a
participação de uma forma ainda mais concreta,
buscamos verificar como ela se dá na cidade de Campos
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dos Goytacazes, RJ, através do seu desenvolvimento por
meio das Associações de Moradores de Bairro. A partir
daí tratamos a questão da participação dentro da Lei
10.257/0, fazendo uma avaliação dos mecanismos de
participação que foram vetados pelo Presidente da
República que seriam de grande valia à questão da
participação da sociedade no governo local.

GESTÃO DEMOCRÁTICA DA CIDADE


