
APRESENTAÇÃO 
 

No contexto histórico de comemoração dos 20 anos da promulgação da Constituição Federal 
Brasileira de 1988, lembrado no último dia 5 de outubro, é relevante reafirmar que a Constituição 
cidadã significou para a nação uma grande mudança de caráter político e institucional, bem como 
alicerçou a garantia de direitos de cidadania. Como reflexo desta Constituição Cidadã, impõe-se o 
reconhecimento de que é necessária a institucionalização de uma nova cultura democrática no trato 
e abordagem dos temas relevantes do Direito. 

É com essa perspectiva que este número da revista chega ao público. 
A Constituição Federal centrada na defesa dos valores fundamentais oferece vasta gama de 

direitos e garantias efetivando o sentimento de cidadania, entre as quais o amplo acesso à justiça, 
dentre os quais situa-se a dispensa do pagamento não só das custas e honorários advocatícios na 
esfera judicial, mas também em todo o campo dos atos jurídicos, dotando, assim os mais fracos, da 
possibilidade real e efetiva, de acesso a uma ordem jurídica justa e equânime, nos termos advogado 
por José Gomes da Silva. 

A defesa dos direitos humanos, essência da Constituição cidadã, é visualizada em diversos 
artigos. Francisco C. Lima Filho relaciona os direitos humanos e o ambiente de trabalho, pela forte 
e permanente propensão a serem violados, na medida em que a subordinação, com forte implicação 
pessoal do trabalhador e o exercício dos poderes empresarais, nem sempre são exercitados de forma 
ponderada, conspirando contra o respeito a essa categoria de direitos; Paulo César Nunes da Silva 
evidencia a relação dos direitos humanos com o meio ambiente hidrico, portanto, merecedor de 
proteção; Antonio Zeferino da Silva Júnior enfrenta a temática da principiológica constitucional; e 
José Roberto de Souza, ao discorrer sobre o conceito das palavras Justiça e Direito. 

Como contribuição teórico-metodológica, apresentamos o artigo de caráter monográfico 
realizado por Iris Elene Sato de Freitas sobre o Direito Constitucional Britânico. Nele, a autora  
delineia os princípios nos quais este se encontra calcado, instituições que formam o sistema político 
Britânico com um destaque maior ao Parlamento. Também se situa no mesmo campo o artigo de 
Juliana Martins Barbacena “Descentralização e democracia: uma reflexão a partir de Aléxis de 
Tocqueville”.  

Na sequencia, são apresentados os artigos de Bráulio Cézar da S. Galloni, sobre o procedimento 
para a investigação de conduta típica penal de parlamentar sob a condução da Polícia Federal e a 
jurisdição do Supremo Tribunal Federal; de  Gelson Amaro de Souza Filho, sobre aborto e 
eutanásia; de Washington Luís Batista Barbosa, sobre os impactos da edição da Lei Complementar 
123, principalmente no que diz respeito à constitucionalidade do seu artigo 41 que atribui à 
Procuradoria Geral da Fazenda a competência para inscrever em dívida ativa e cobrar os créditos 
tributários do chamado SIMPLES Nacional; e o artigo de Janaina Prescinato Miranda e Gilberto 
Ferreira Marchetti Filho sobre “A guarda compartilhada com a aplicabilidade de acordo com a lei 
nº. 11.698, de 13 junho de 2008” instituto novo, cheio de incertezas e onde a solução encontra-se 
em constante evolução e aprimoramento para a sua aplicabilidade. Mas também, lembrando de que 
não será aplicada em toda e qualquer dissolução conjugal, pois independentemente do modelo de 
guarda a ser adotado, ela não é uma garantia de efetividade absoluta e tampouco de que não haverá 
prejuízos a criança, vez que no caso concreto, inexiste um plano de cuidado parental que não traga 
efeitos colaterais. 

O conjunto de artigos que compõem este número da revista é, sem dúvida, uma contribuição 
efetiva à compreensão da nova dinâmica imposta aos que atuam na aplicação do direito a partir da 
promulgação da Constituição Federal de 1988 e,uma contribuição da Faculdade de Direito da 
Unigran ao pensamento jurídico de Mato Grosso do Sul.  
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