
Mérito Processual
A Formação Participada nas Ações Coletivas





Mérito Processual
A Formação Participada nas Ações Coletivas

FABRÍCIO VEIGA COSTA
Bacharel em Direito pela Universidade Federal de Uberlândia (2002). 

Especialista em Direito Processual (2003) e em Direito de Família (2009), 
mestre (2006) e doutor (2012) em Direito Processual, todos pela PUC Minas. 

Advogado militante. 
Professor dos cursos de graduação em Direito da Faculdade de Pará de Minas, 

Fundação Pedro Leopoldo e Faculdade Pitágoras-Unidade Divinópolis e dos cursos de 
especialização em Direito Processual e Direito Público do IEC-PUC Minas. 

Membro do Instituto dos Advogados de Minas Gerais e da Comissão de Ética e 
Disciplina da OAB/MG – Belo Horizonte. 

E-mail: fvcufu@uol.com.br.

Belo Horizonte
2012



  Costa, Fabrício Veiga
 C837 Mérito processual: a formação participada nas ações 
  coletivas / Fabrício Veiga Costa. – Belo Horizonte: 
  Arraes Editores, 2012.
  298p.
  ISBN: 978-85-62741-59-3

  1. Direito processual civil. 2. Mérito processual. I. Título.

   CDD: 341.46
   CDU: 347.91/95

É proibida a reprodução total ou parcial desta obra, por qualquer meio eletrônico, 
inclusive por processos reprográficos, sem autorização expressa da editora.

Impresso no Brasil | Printed in Brazil

Arraes Editores Ltda., 2012.
Plácido Arraes

Editor

Avenida Brasil, 1843/loja 110, Savassi     Coordenação Editorial: Fabiana Carvalho 
Belo Horizonte/MG    Capa: Vladimir O. Costa e Charlles Hoffert
CEP 30.140-002    Diagramação: Danilo Jorge da Silva
Tel: (31) 3031-2330      Revisão: Fabiana Carvalho

Belo Horizonte
2012

www.arraeseditores.com.br 
arraes@arraeseditores.com.br

CONSELHO EDITORIAL

Elaborada por: Maria Aparecida Costa Duarte
CRB/6-1047

Álvaro Ricardo de Souza Cruz
André Cordeiro Leal
André Lipp Pinto Basto Lupi
Antônio Márcio da Cunha Guimarães
Carlos Augusto Canedo G. da Silva
David França Ribeiro de Carvalho
Dhenis Cruz Madeira
Dircêo Torrecillas Ramos
Emerson Garcia
Felipe Chiarello de Souza Pinto
Florisbal de Souza Del’Olmo
Frederico Barbosa Gomes
Gilberto Bercovici
Gregório Assagra de Almeida
Gustavo Corgosinho
Jamile Bergamaschine Mata Diz

Jean Carlos Fernandes
Jorge Bacelar Gouveia – Portugal
Jorge M. Lasmar
Jose Antonio Moreno Molina – Espanha
José Luiz Quadros de Magalhães
Leandro Eustáquio de Matos Monteiro
Luciano Stoller de Faria
Luiz Manoel Gomes Júnior
Mário Lúcio Quintão Soares
Nelson Rosenvald
Renato Caram
Rodrigo Almeida Magalhães
Rogério Filippetto
Rubens Beçak
Vladmir Oliveira da Silveira
Wagner Menezes



V

agradeciMentos

Inicialmente quero externar meus sinceros agradecimentos aos meus pais Israel e 
Claudete, pessoas que são exemplo de bravura, de doçura, de sabedoria, de perspicácia, 
de doação e de certeza de que a educação é a forma mais efetiva de aprimoramento do 
homem enquanto cidadão. 

À minha irmã Janaína e ao meu sobrinho Miguel, que representa a esperança e a 
vida para todos nós. 

À minha querida avó Izabel, pela estreita e verdadeira ligação afetiva, meu eterno 
carinho, admiração, respeito e amor.

Às minhas doces e fraternas tias Rita, Margarida e especialmente à minha caríssima 
tia Cristina, meus sinceros agradecimentos por estarem sempre presentes em minha vida.

Ao carinho e ao respeito dos meus tios José Carlos e Célia Almeida.
Ao meu professor orientador, Doutor Vicente de Paula Maciel Júnior, exemplo de 

retidão, compromisso com a docência, meus sinceros agradecimentos.
Às minhas amigas Juliana Maria Matos, Maria Luísa Costa Magalhães, Andréia 

Alves de Almeida, pela presença constante e profunda disponibilidade em auxiliar-me 
sempre que precisei.

Aos amigos Welington Teixeira, Sérgio Zandona, Carla Clark, Dheniz Cruz Ma-
deira, Eduardo Tupynambás, Dayse Starling e João Antonio Lima Castro, pela amizade 
sincera e pelas orientações ao longo da minha vida pessoal e profissional.

Aos meus amigos e parceiros de advocacia, Ladislau Rodrigues dos Santos, Sérgio 
Eustáquio Duarte e Plauto Rino Pompeu, por compreender e suportarem os meus inú-
meros momentos de ausência.

Às pessoas especiais, Marcos Antônio Vilano, Graciane Saliba e Marcos Costa, por 
existirem em minha vida e serem presenças constantes no meu cotidiano, auxiliando-me 
sempre que preciso.

A minha eterna gratidão a Marlene Fiúza, Maurílio Fiúza e demais familiares, por 
tudo que já fizeram e fazem ainda por mim.



VI

Ao eterno mestre, amigo e professor Cícero Alves Soares Neto, que com leveza me 
fez compreender a importância da reflexão científica como caminho para a lapidação 
do ser humano.

Aos meus colegas docentes, coordenadores, corpo administrativo e diretores da 
Faculdade de Pará de Minas, Faculdade Pitágoras Unidade Divinópolis, Fundação Pedro 
Leopoldo e ao Instituto de Educação Continuada da Pontifícia Universidade Católica 
de Minas Gerais.

Quero agradecer especialmente a todos os meus alunos do Instituto de Educação 
Continuada da PUC Minas, Faculdade de Pará de Minas, Fundação Pedro Leopoldo, 
Faculdade Pitágoras Unidade Divinópolis, que são a essência, o sentido e a certeza de 
que investir seriamente na formação educacional é o caminho mais promissor para a 
construção de uma sociedade em que os indivíduos estejam preparados para o exercício 
efetivo da cidadania.

A todos os meus amigos de Belo Horizonte, Uberlândia e do Estado de São Paulo, 
em especial a Graciele Franco Martins, Vanessa Degani, Ligia, Valdir, Elaine, Sílvia, Flá-
vio, Paulo, Luciana, Ivani, Alexandre e Zeca, Patrícia Zuchi, Eurico Justino, Raquel Che-
quer, perdoe-me algum especial amigo que eventualmente não tenha sido expressamente 
mencionado, mas tenha a certeza de que não foi esquecido por mim.



VII

Sou como você me vê.
Posso ser leve como uma brisa ou forte como uma ventania.

Depende de quando e como você me vê passar.

Clarice Lispector





IX

suMário

PREFÁCIO .........................................................................................................  XIII

APRESENTAÇÃO ............................................................................................  XVII

INTRODUÇÃO ................................................................................................  1

CAPíTulO 1

DA GÊNESE DO MÉRITO NO DIREITO PROCESSUAL E 
DO DEBATE PRELIMINAR DA PROPOSTA DE PESQUISA .............  7

1.1 A compreensão jurídica do Direito Processual e do Mérito 
no Direito Romano ................................................................................  17

1.2 As proposições teóricas de Oskar von Bülow no estudo do 
mérito – Teoria das Exceções e dos Pressupostos Processuais ........  24

1.3 As contribuições científicas de Chiovenda no estudo do mérito 
no Direito Processual .............................................................................  31

1.4 O Mérito Processual em Calamandrei e os reflexos de suas 
contribuições científicas ........................................................................  39

1.5 Mérito Processual em Francesco Carnelutti .......................................  44
1.6 O estudo do mérito na obra de Enrico Tullio Liebman .................  50
1.7 O Mérito Processual na perspectiva de Elio Fazzalari .....................  55
1.8 As contribuições científicas da doutrina brasileira no estudo do 

Mérito Processual ....................................................................................  62
1.9 A concepção individualista do Mérito Processual no Código de 

Processo Civil de 1973 ...........................................................................  68



X

1.10 Mérito Processual, Direito de Ação e Acesso à Justiça ...................  74
1.11 Mérito Processual e Cognição .............................................................  82
1.12 A problemática jurídica do mérito no processo de execução e 

nos procedimentos especiais de jurisdição voluntária .....................  85
1.13 O Mérito no Código de Processo Civil Italiano .............................  93
1.14 Síntese ......................................................................................................  101

CAPíTulO 2

ANÁLISE CRÍTICA DA REPERCUSSÃO DO MODELO ATUAL 
DO PROCESSO COLETIVO PARA A FORMAÇÃO DO MÉRITO ...  105

2.1. Historicidade do Processo Coletivo ....................................................  106
2.2. Processo Coletivo americano: o sistema da class action e a 

problemática da construção do Mérito Processual...........................  118
2.3. O Sistema Representativo (a problemática jurídica da 

legitimidade processual nas ações coletivas) como fundamento 
regente da concepção de Processo Coletivo preconizada pela 
Escola Instrumentalista ..........................................................................  128

2.3.1 O Mérito Processual nas ações coletivas visto sob a perspectiva 
dos Anteprojetos de Código de Processo Coletivo .....................  133

2.3.2 O Mérito Processual no Código de Processo Civil 
Coletivo – Antônio Gidi..................................................................  142

2.3.3 O Mérito Processual no Código Modelo de Processos 
Coletivos para Ibero-América .........................................................  153

2.3.4 A análise do Mérito Processual coletivo no Anteprojeto 
do Código Brasileiro de Processos Coletivos da UERJ/UNESA 
e USP ...................................................................................................  168

2.3.4.1 Do Anteprojeto coordenado por Aluisio Gonçalves de 
Castro Mendes ............................................................................  169

2.3.4.2 O estudo do Mérito Processual no Anteprojeto de Código
Brasileiro de Processos Coletivos – USP ................................  180

2.3.4.5 Código de Processo Coletivo Brasileiro da PUC Minas: 
uma proposta legislativa de teorização do mérito 
participado ..................................................................................  186

2.4 Síntese ........................................................................................................  194

CAPíTulO 3

PROCESSO COLETIVO E ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 197
3.1 A constitucionalização do processo e da jurisdição no Estado 

Democrático de Direito .........................................................................  198
3.2 O sistema participativo e a Teoria do Discurso como 

fundamentos regentes do Processo Coletivo Democrático .............  209



XI

3.3 Teoria das Ações Coletivas como Ações Temáticas: o processo 
coletivo visto sob a ótica do objeto (não do sujeito) .......................  216

3.4 O mérito participado visto sob a perspectiva da Teoria das 
Ações Coletivas com Ações Temáticas ................................................  225

3.4.1 A procedimentalização da construção participada do mérito 
no processo coletivo democrático ..................................................  230

3.5 Análise crítica da participação dos legitimados no processo coletivo 237
3.5.1 O instituto do Amicus Curiae e a participação dos 

legitimados no Processo Coletivo brasileiro: historicidade 
e previsão legislativa .........................................................................  242

3.5.1.1 Resgate histórico-legislativo do instituto do Amicus Curiae 244
3.5.2 O Amicus Curiae como herança do Sistema Representativo 

no Processo Coletivo vigente e a sua pseudoparticipação na 
construção do Mérito Processual ...................................................  255

3.5.3 Um estudo crítico da ADIN 3510 sob a perspectiva da 
participação do Amicus Curiae na construção do Mérito 
Processual............................................................................................  260

3.6 Síntese ........................................................................................................  263

CONCLUSÃO ...................................................................................................  265

REFERÊNCIAS .................................................................................................  271





XIII

O doutor Fabrício Veiga Costa desponta, com sua consistente e cuidadosa pesquisa, 
como uma das grandes revelações entre os novos estudiosos do Direito Processual.

Ao nos procurar para orientação na linha de pesquisa que desenvolvemos dentro 
do Direito Processual Coletivo, no programa de pós-graduação do curso de doutorado 
da Pontifícia Universidade Católica de Minas Gerais, onde estudamos as ações coletivas 
na perspectiva das Ações Temáticas, o doutor Fabrício Veiga Costa logo se identificou 
com um dos aspectos centrais abordados em meu trabalho: o da formação participada 
do mérito.

De fato, com grande perspicácia, o doutor Fabrício Veiga Costa  percebeu em nossa 
obra que a chave para a superação do grande problema do Direito Processual Coletivo 
referente à garantia de participação dos interessados estava na proposta da “formação 
participada do mérito”.

Para compreender a importante contribuição do doutor Fabrício Veiga Costa, é 
fundamental explicarmos brevemente o contexto de nossa obra que serviu de base aos 
estudos do autor: A história do Direito Processual Coletivo foi construída a partir da 
perspectiva do Direito Processual Individual, com as limitações impostas por este.

Dentro dessa perspectiva, o modelo de processo coletivo seguiu o sistema represen-
tativo, partindo do pressuposto de que a coletividade, os interessados difusos teriam de 
ser sempre “representados” no processo coletivo através de “enti sponenziali”. Estes se-
riam representantes dos interessados, como entidades, associações, órgãos de poder como 
o Ministério Público, todos incumbidos de agir em juízo em nome dos representados.

Em verdade, a opção por esse modelo acabou por equiparar o processo coletivo ao 
modelo de processo individual. A bipolarização das partes no processo individual, em 
que “A” demanda contra “B”, foi aplicada ao processo coletivo e nessa transposição feita 
pelos processualistas “A” seria uma entidade nomeada pela lei para representar a todos 
os interessados e “B” seria a parte que supostamente afetou direitos difusos, coletivos e 
individuais homogêneos. 

Prefácio
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O grande problema dessa opção é que para explicar o fenômeno da representação 
no Direito Coletivo no âmbito do processo os processualistas criaram uma espécie de 
“direito subjetivo coletivo”, conforme linguagem de Vincenzo Vigoritti. Esse “direito 
subjetivo coletivo” seria diferente do “direito subjetivo” de cada um dos interessados 
representados pelo “enti sponenziali”.

Os interessados perderiam a sua condição de legitimados ao processo em prol de 
uma demanda coletiva cujo legitimado é um representante eleito pela norma.

Com isso, os processualistas procuraram eliminar os inconvenientes de um proces-
so agigantado, o chamado “processo monstro”, que seria de difícil gestão e de imprová-
veis efeitos práticos úteis.

Mas, ao solucionarem o problema de representação no processo coletivo, os pro-
cessualistas acabaram por criar nele a “crise da legitimação”. Ora, o Ministério Público 
quando elege para defender um interesse difuso está efetivamente representando todos 
os interessados? Quando age em nome da sociedade, o Ministério Público a representa 
efetivamente? O mesmo se pode indagar de uma associação quando atua na defesa de 
direito difuso...

Os órgãos de poder e as associações são feitos de pessoas. Elas possuem diferentes 
formações, visões de mundo e diferentes capacidades interpretativas dos fenômenos com 
os quais se deparam. É evidente que a atribuição a um órgão ou entidade para representar 
a “todos” é um sistema no mínimo falho.

Um recente e significativo exemplo dessa dificuldade foi a ação movida pelo Mi-
nistério Público Federal para pedir ao Supremo Tribunal Federal a declaração da incons-
titucionalidade da lei que autorizava a pesquisa com células tronco.

Essa ação tinha como fundamento o direito à vida garantido constitucionalmente. 
Via de regra, sequer haveria alguém no pólo passivo e poder-se-ia imaginar um 

prognóstico favorável ao pedido do Ministério Público.
Ao se depararem com tema de tamanha dimensão, os membros do STF perceberam 

que haveria a necessidade de que integrassem a lide outros interessados, a fim de que a 
compreensão da integralidade do objeto da lide fosse bem analisada. 

Com isso, o relator convidou a integrar a lide alguns pesquisadores, membros de as-
sociações de pessoas portadoras de deficiências e logo em sequência percebeu-se que seria 
necessário instaurar um sistema mais complexo, um contraditório entre aqueles que sus-
tentassem teses favoráveis à procedência dos pedidos e aqueles que lhe fossem contrários.  

A questão despertou grande interesse e contou com a participação de diversos inte-
ressados, que foram nomeados como amicus curiae.

Ao final, a ação que aparentemente navegaria em águas calmas rumo à procedência 
foi julgada improcedente.

Foram fundamentais para o desfecho da lide: a participação dos interessados e a 
ampliação do objeto do processo. 

Aqueles que compareceram seriam afetados pelo provimento e por isso estavam 
legitimados a participar. Em verdade, eles sempre foram partes e não apenas amicus 
curiae.

Por outro lado, aquilo que eles trouxeram como manifestação de seus interesses 
não havia sido cogitado inicialmente pelo Ministério Público. Com isso, eles ampliaram 
o objeto da lide e participaram da formação do mérito do processo.
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Esse fenômeno encontra guarida em nosso sistema constitucional, que define nos-
so Estado como democrático. Com isso, os institutos vigentes dentro do Estado brasilei-
ro deverão migrar de um modelo representativo para o participativo.

Sem dúvida, isso lança novas luzes sobre o estudo do Direito Processual tanto indi-
vidual como coletivo e é natural que devam passar por necessária revisão conceitual, de 
modo a adaptarem-se ao paradigma de Estado Democrático de Direito.

 Daí a grande importância do presente estudo do competente doutor Fabrício 
Veiga Costa, que destacou de nossa obra tema de fundamental relevância que é o da 
“formação participada do mérito” e que merece o corte científico para aprofundamento.

Após importante e necessária revisão histórica do problema do mérito no primeiro 
capítulo do livro, em metodologia que analisa o tema desde o Direito Romano, o autor 
opta por abordar as contribuições mais significativas sobre o mérito nas obras de diver-
sos autores. Para tanto, o autor percorre as obras de Bülow, Chiovenda, Calamandrei, 
Carnelutti, Liebman, Fazzalari.

Não descura o autor de avaliar a repercussão que esses estudos sobre o mérito tive-
ram tanto na doutrina quanto na legislação brasileira.

A seguir, no segundo capítulo, Fabrício Veiga Costa discorre sobre o modelo ame-
ricano da class action, o problema do sistema representativo e sua repercussão na questão 
da legitimação para agir segundo a escola instrumentalista.

Em interessante exposição, o autor trabalha o tema do mérito no anteprojeto de 
código de processo coletivo, no código de processos coletivos para ibero-américa, nos 
anteprojetos feitos na UERJ/UNESA, USP, no anteprojeto coordenado pelo professor 
Aluísio Gonçalves Castro Mendes e o anteprojeto feito na PUC Minas, sob minha coor-
denação.

No terceiro capítulo, o autor aborda o tema do mérito à luz do modelo de Estado 
Democrático de Direito e da perspectiva de um sistema participativo.

Tendo como ponto de partida a teoria das ações coletivas como ações temáticas, o 
autor estuda o procedimento para a construção participada do mérito no processo coleti-
vo, avalia historicamente o instituto do amicus curiae e traz como encerramento de seus 
trabalhos o estudo crítico sobre a participação do amicus curiae na construção do mérito 
participado no caso referente à ADIN 3510 (inconstitucionalidade da lei que autoriza a 
pesquisa com células-tronco).   

Sem dúvida, trata-se de obra fundamental para a compreensão da problemática do 
mérito no Direito Processual, seja individual ou coletivo, que revela a maturidade do 
doutor Fabrício Veiga Costa para a escolha do tema desenvolvido com profundidade. 
Além disso, demonstra a importância de sua contribuição para a reflexão e construção 
de um novo Direito Processual Coletivo, inspirado em nossa Magna Carta e que atenda 
ao paradigma participativo exigido pela adoção do modelo de Estado Democrático de 
Direito. 

VICENTE DE PAULA MACIEL JÚNIOR
Juiz do trabalho do TRT/MG. Doutor em Direito. Professor do mestrado e do 

doutorado em Direito da PUC Minas.
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Acompanhamos a vida acadêmica do jovem e promissor jurista, Dr. Fabrício Veiga 
Costa. Em vertiginosa ascensão intelectual, percorreu brilhantemente a trajetória acadê-
mica, coroando-se com mérito do doutorado. Consciencioso de sua responsabilidade 
e capacidade jurídica, nos brinda com sua produção acadêmica, elaborada a partir de 
profícuo estudo e reflexão, que, considerando a sua consistência e praticidade, deve ser 
coletivizada com a comunidade jurídica.

A tese defendida pelo eminente cientista do Direito, autor desta obra, “A formação 
participada do mérito processual nas ações coletivas”, ao mesmo tempo em que traz um 
estudo acurado e minucioso do tema, não apenas apresenta o novo, mas é audaciosa ao 
propor, através da revisão do que temos e entendemos até então sobre o processo cole-
tivo, uma abertura do Poder Judiciário, com a democratização do processo decisório. 

Propor o novo, romper com os padrões preestabelecidos e, assim, possibilitar sig-
nificativos avanços, capazes de transformar a sociedade em que vivemos, é sempre um 
grande desafio, aceito e brilhantemente, desenvolvido pelo Dr. Fabrício Veiga Costa 
nesta obra. 

Sabe-se que a sociedade brasileira vivencia importantes avanços na consolidação da 
democracia e concretização da cidadania, principalmente a partir da Constituição Fede-
ral de 1988. O amadurecimento das instituições democráticas, o crescimento econômico, 
o acesso à informação têm permitido o desenvolvimento de uma sociedade mais crítica e 
atenta às atuações do Poder Público, ávida por aumentar sua participação efetiva. 

Por outro lado, ainda que alguns passos tenham sido dados visando uma maior aber-
tura do Poder Judiciário, as reformas até então pontuais das leis processuais e a ampliação 
do controle da atuação dos seus agentes pelo CNJ não foram suficientes para torná-lo 
mais acessível aos cidadãos. É preciso romper paradigmas, revisar sua forma de atuação e 
compartilhar o ato de decidir nos processos coletivos, ampliando a participação de todos 
os interessados, permitindo o debate não apenas entre os tradicionais legitimados.

Esta é a grande contribuição da tese defendida pelo processualista Dr. Fabrício 
Veiga Costa, que representa um importante passo para a democratização do Poder Judi-

aPresentação
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ciário, e traz em seu conteúdo um traço marcante da personalidade do autor – o incon-
formismo. 

O estudo ora apresentado não se restringiu à função típica de um cientista – alcan-
çar uma compreensão mais clara e completa a respeito do objeto em estudo –, foi além. 
Pois, inconformado com a ineficiência do processo coletivo, tal como praticado nos 
fóruns brasileiros, e com as proposições de reforma calcadas na visão tradicional do pro-
cesso civil, tem a coragem de propor um novo paradigma, capaz de solucionar uma das 
principais críticas sofridas hoje pelo Poder Judiciário brasileiro – ausência de democracia 
nos julgamentos, principalmente naqueles atinentes aos interesses difusos e coletivos. 
E, ao mesmo tempo, permite uma verdadeira vivência da cidadania, pois, ao conferir a 
todos os interessados uma maior participação no processo judicial, também implica em 
uma maior responsabilidade deles com o destino da sociedade.

Ao defender a ampla participação dos interessados nas ações coletivas, afastando-se 
do modelo representativo que atribui apenas àquele rol taxativo enumerado pelas leis 
a legitimidade para propô-las, traz efetiva contribuição para a concretização do direito 
constitucional de acesso à jurisdição, valorizando os cidadãos, ao permitir que sejam 
atores e autores no processo coletivo, da formação do mérito e da decisão final, com a 
democratização do Poder Judiciário, cuja atuação tem sido cada vez mais direcionada 
para as ações coletivas, exigindo uma nova forma de pensar, agir e julgar, conformada 
com a sociedade plural, dinâmica e ávida por participação nas decisões do Estado em 
todas as suas esferas.

Assim como muitas das grandes descobertas e transformações nos espantam por 
apresentarem brilhantes soluções singelas, que nos levam a questionar o porquê de não 
terem sido pensadas antes, o mesmo ocorre com a tese defendida pelo Dr. Fabrício Veiga 
Costa, que, ao propor “A formação participada do mérito processual nas ações coletivas”, 
ao mesmo tempo em que permite uma maior participação dos cidadãos no processo de-
cisório judicial, democratizando o Poder Judiciário, também lhes confere maior respon-
sabilidade pelo destino da sociedade e permite avançarmos na concretização dos direitos 
e garantias preconizados pela nossa Constituição Federal – pilares da nossa sociedade e 
em consonância com o Estado Democrático de Direito.

Estamos convencidos de que é imprescindível realizar a discussão crítica do conhe-
cimento científico. Afinal, todo conhecimento deve ser construído e reconstruído para 
possibilitar a melhoria das relações entre as pessoas e com o ambiente.  As teses jurídicas 
construídas não podem ter como objetivo discussões sem pragmatismo, devem buscar 
a sua utilidade no meio social, como ocorre com o trabalho científico produzido pelo 
Autor, que contribui efetivamente para a melhoria e a efetivação do Estado Democrático 
de Direito e, por isso, nos honra apresentá-la, a fim de que possa ser compartilhada com 
a comunidade jurídica.
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