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V

Trata-se de coletânea inédita dentro do campo de pesquisa e publica-
ção do corpo docente, do Programa de Mestrado em Direito, da Univer-
sidade FUMEC.

O trabalho desenvolvido volta-se, precipuamente, à linha de pesquisa 
intitulada “A tensão entre o público e o privado: ensaios sobre os parado-
xos do projeto democrático constitucional brasileiro”.

Percebe-se, pela leitura dos textos apresentados, sua concatenação de 
ideias e ref'lexões, voltados para a linha mestra erigida, calcada na já co-
nhecida e extenuamente debatida dualidade das esferas pública e privada 
no processo de condução e de melhor aplicação do Direito brasileiro, 
centrando-se, pontualmente, esta discussão a luz da melhor e mais trans-
parente exegese do texto constitucional pátrio.

Os capítulos de livros desta obra estão umbilicalmente associados à 
área de concentração do Mestrado em Direito da Universidade FUMEC. 
Sem embargo de terem como ponto de inflexão aspectos e elementos mais 
carregados dos que de denomina direito público”, procurou-se, no desen-
volvimento dos textos, necessária articulação e comunicação com a outra 
linha de pesquisa atrelada a referida área de concentração, denominada “

O que chamamos, no corpo do título da obra, de projeto democrá-
tico constitucional brasileiro pode denotar ao leitor a impressão de que 
ainda está consolidada, pelo menos na estrutura teórica e científica desta 
obra, na cena e realidade jurídica e política brasileira, a democracia como 
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sonhariam os idealistas da Carta constitucional e sonhamos todos aqueles 
que buscam e almejam concretizá-la e aplica-la na direção de uma socieda-
de mais justa e equilibrada. 

De fato, este é um dos sentidos que buscamos dar à nossa pesquisa e 
produção. Mas não é apenas este. Se assim o fosse, passaríamos, aos mais 
incautos, um sentimento revestido de requintes de pessimismo ou mesmo 
frustração. Não é este, em absoluto, nosso escopo. Pretende-se, sim, de for-
ma perfunctória e mesmo provocativa, apontar pontos sensíveis e outros 
frequentemente desprezados pelos operadores do Direito que, no âmbito 
do denominado projeto democrático brasileiro, merecem não só maior re-
flexão da doutrina e jurisprudência pátria mas, outrossim, a apresentação 
de alternativas e mudanças de caminhos a trilhar na concepção deôntica 
de um texto constitucional prolixo cujo discurso causa, a primeira vista, 
nítida aparência de utopia social em contraste com a indesejável realidade 
que tema a subverter ou negar a concretização dos valores propostos que, 
por inúmeras vezes, revelam o romântico inatingível, mesmo, por hipóte-
se, se aplicado numa sociedade mais igualitária que não  a nossa.

A tensão entre o público e o privado, no Direito, não só propõe um 
significado de dificuldades de interação e compartilhamento de normati-
zação e sua consequente aplicação mas, da mesma maneira, nos conduz a 
uma ótica e perspectiva de evolução já que a partir da tensão entre duas 
medidas ou esferas de influência e atuação, poderemos, numa concepção 
valorativa e idealista, encontrar um ponto de interseção que revele, mesmo 
que a custa de modificação de política legislativa ou até mesmo cultura 
de ação e interpretação do Direito face aos fatos sociais, qual seria, ainda 
e para sempre, o caminho e o desfecho do projeto democrático constitu-
cional brasileiro.

Esperamos, com isso, poder contribuir para a contínua e indispen-
sável discussão sobre qual seria a melhor opção da ação da Ciência do 
Direito na busca da harmonização das relações sociais, tendo como fico e 
paradigma o projeto de democracia propugnado e em execução pela Carta 
de 1988. 
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Prefácio

Este livro é um destacado esforço intelectual de uma equipe de valo-
rosos professores do Mestrado em Direito da Universidade FUMEC.  O 
título do trabalho, A tensão entre o público e o privado: ensaios sobre os 
paradoxos do projeto democrático constitucional brasileiro, por si só sinte-
tiza as dimensões do desafio que os autores enfrentaram.  

A coletânea está dividida em quatro partes. A primeira parte da co-
letânea, denominada “Tecnologia, meio ambiente e direito”, contem dois 
artigos. O primeiro artigo, “Meio ambiente equilibrado como direito fun-
damental”, da Profa. Edna Cardozo Dias, trata do processo histórico do 
reconhecimento e ampliação dos direitos fundamentais, destacando a in-
clusão no rol desses direitos o direito ao meio ambiente equilibrado pela 
Constituição da República Federativa do Brasil de 1988. O segundo arti-
go, “A tecnologização da vida e do Direito”, do Prof. Luís Carlos Balbino 
Gambogi em coautoria com Bernardo Olive dos Santos, defende que o 
ideal para a civilização humana seria a construção de uma cultura cientí-
fico-humanista que conjugasse e equilibrasse razão teórica e razão prática, 
vale dizer que lidasse conjuntamente com a lógica e com o coração. 

A segunda parte, “Administração pública e o papel do Estado”, inclui 
dois artigos. O primeiro, de autoria da Profa. Maria Tereza Fonseca Dias, 
intitulado “O cidadão e a administração pública nas reformas administra-
tivas brasileiras: ensaio jurídico-historiográfico”, visa “demonstrar que as 
reformas administrativas brasileiras não conseguiram alterar, promover, 



X

nem ao menos redefinir o status desse cidadão no seio de uma socieda-
de hipercomplexa”. O outro artigo dessa segunda parte, de autoria do 
Prof. Rodolfo Viana Pereira, “Breve diálogo com as tradições originárias 
do constitucionalismo moderno: rule of law, rechtsstaat e état de droit”, 
retoma a importância e atualidade da defesa do  princípio do Estado de 
Direito em sua versão original, tema que inaugurou a era das constituições 
modernas.

 A terceira parte da coletânea, “O Direito Processual brasileiro e 
suas influências teórico-dogmáticas”, inclui o artigo de autoria do Prof. 
André Cordeiro Leal, “A inconstitucional ancianidade do (ante)proje-
to do novo código de processo civil brasileiro”, como o próprio título 
anuncia, tece argumentos sobre a inconstitucionalidade do anteprojeto do 
novo Código de Processo Civil brasileiro, e o faz isso em duas frentes: a 
da ausência de apresentação de fundamentos do texto e a outra, do juris-
dicionalismo do conteúdo da exposição de motivos.

O segundo artigo da terceira parte é de autoria de Érico Andrade e 
está intitulado “A antecipação de tutela no projeto de CPC brasileiro – um 
cotejo com a visão do Prof. Edoardo Ricci”. No trabalho o autor analisa a 
evolução atual do instituto da antecipação da tutela, no contexto do novo 
Projeto de CPC, que tramita no Legislativo brasileiro, a partir das lições 
Prof. Edoardo Ricci.

Na quarta e última parte, “Direito Tributário e a Constituição demo-
crática”, a coletânea conta com dois artigos. Um de autoria do Prof. Antô-
nio Carlos Diniz Murta, “A Eficácia do princípio da legalidade tributária 
no contexto político brasileiro”, desenvolve a teoria que modernamente 
haveria o nítido descompasso entre o poder de tributar e a resistência ao 
tributar. Nesse sentido, não seria suficiente o princípio da legalidade para 
estabelecer e efetiva e necessária harmonia diante do conflito de interesses. 
O autor observa que a balança pende cada vez mais para uma tributação 
crescente, ainda que o seu incremento, em tese, possa ser obstaculizado 
pelo processo legislativo. O segundo capítulo da quarta parte, de autoria 
do Prof. Rafhael Frattari em coautoria com Viviane Cezário, intitulado 
“Tributação, legalidade e legitimidade: o caso das “taxas de mineração” de 
Minas Gerais e do Pará”. Este artigo aborda a constitucionalidade da le-
gislação dos Estados que instituíram as taxas de fiscalização de atividades 
minerárias, à luz da dogmática tributária por meio de sua compatibilidade 
com a teoria geral das taxas e com o regime jurídico que lhes é determi-
nado pela Constituição Federal e da jurisprudência do Supremo Tribunal 
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Federal. O autor, conclui, a inconstitucionalidade do referido tributo, 
tendo em vista que a base de cálculo adotada nas legislações analisadas não 
guarda relação proporcional com o custo da fiscalização, desvirtuando a 
função constitucional do tributo. 

É com muito prazer e honra que redigimos esta brevíssima apresen-
tação do livro e desejamos boa leitura a todos!

Setembro de 2012.

PROF. DR. EDUARDO MARTINS DE LIMA
Doutor em Sociologia e Política
Reitor da Universidade FUMEC




