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PREFÁCIO 

Se um país se faz com homens e livros, como disse Monteiro Lobato, é 

através da educação que se estabelecem os fundamentos de uma nação que se quer 

democrática e pluralista. Quase vinte anos de magistério fizeram-me pe rceber que 

a chave para um futuro sustentável e mais igualitário está no ensino de qualidade: 

universaliza r O direito fundamental de acesso ao sistema de educação para formar 

cidadãos conscientes de seus direitos e deveres perante a sociedade. 

Não é demais lembrar que a Const ituição Federal de 1988 é marco 

histórico da transformação da Nação brasileira em Estado ConstitucionaJl, novo 

paradigma dos direitos fundamentais! e catalisador do pluralismo democrático 

e republicano, tendo por consequência a unidade de sent ido das normas 

constitucionais e infraconstitucionais, a partir do princípio da dignidade da 

pessoa humana (aqui compreendido como fundamento do próprio sistema de 

direitos fundamentais) - fenômeno denominado por Jorge Miranda3 revolução 

copemicana da juspllblicística. Isso porque são as normas constitucionais que 

vinculam a atividade estatal infraconstitucional, e não o contrário. 

t: natural, portanto, que exteriorize minha alegria com um projeto que 

conjuga dissem inação e aprofundamento do conhecimento à justa comemoração 

do jubileu de diamante da Faculdade Estadual de Direito de Ponta Grossa (hoje 

Curso de Direito), a qual há sessenta anos desenvolve ensino público de qualidade, 

o que enche de orgulho a comunidade paranaense. 

Com esta instigante obra, o organ izador oferece aos distintos leitores 

quarenta trabalhos de elevado nível acadêmico, envolvendo temáticas 

imprescindíveis à adequada compreensão do Direito Material e do Direito 

Processual. Oferecendo uma mult iplicidade de enfoques. convidam-nos a refleti r 

sobre princípios do Direito Processual, impunidade e suas consequências, 

neoconstitucionalismo e modelos de constitucionalismo, direitos fundamentais, 

ZAGREBELSKY, Gustavo. EI dertcho dúctil. 5' ed. Madri: Trolta, 2003, p. 21 e seguintes. 
2 FERRA/OL!, Luigi. Dirilli!olldamellla!i - mr diballilo teorico. 2' ed.Roma: Latem, 2002, p. 33 e 

seguintes. 
3 Prefácio da obra Direi/os Irrmrmros. FERREIRA DA CUN HA, Paulo (org.). Coimbra: Almcdina, 

2003, p. 11. 
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acesso e papel uniformizador dos tribunais superiores. arbitragem. preceitos 

constitucionais, direito agrário, novos direitos, coisa julgada, ação regressiva, 

direito ambiental, controle de const itucionalidade, efet i vid ade do processo, sistema 

probatório, direitos sociais, crimes cibernéticos, di reito de propriedade, garantias 

constitucionais do processo. criminalidade organizada, direito do trabalho, 

hermenêutica, eficácia da sentença. partes no processo e prisão prevent iva. 

Em virtude da excelência das contribu ições, a leitu ra da obra que tenho 

a honra de prefaciar, a par de se revelar uma atividade prazerosa e estimulante, 

most ra-se imprescindível a todos aqueles que. afeitos ao estudo sistemático, têm 

compromisso com o aperfe içoamento do Direito Material e do Direito Processual 

brasilei ro. 

Uma boa leitura a todos! 

Brasília, DF. maio de 20 14. 

Ministro Félix Fischer 

Presidente do Superior Tribunal de Justiça 
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