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Editorial 

 

O volume terceiro, número um do ano de 2012 da Revista Eletrônica 

Direito, Justiça e Cidadania, pretende compartilhar com a comunidade acadêmica, 

uma coletânea de textos que apresenta uma análise científica de variados temas 

atuais da sociedade contemporânea. Dentre eles, destaca-se: O Problema do 

Idealismo Cartesiano; Sentido Filosófico dos Direitos Humanos em Hannah 

Arendt - Trabalho e Obra em “A Condição Humana”; A Mudança do Paradigma 

Econômico, a Revolução Industrial e a Positivação do Direito do Trabalho; A 

Eternidade de Platão; Breves considerações sobre Direito Penal do inimigo; e O 

Título de Crédito Eletrônico no Código Civil e a Duplicata Escritural, artigos estes 

elaborados pelo corpo docente e convidados da Fac São Roque. 

O periódico apresenta também artigos elaborados pelo corpo discente sob 

a orientação de professores, são eles: Ação de Execução de Título Executivo 

Extrajudicial Fundada nos Contratos de Prestação de Serviços Médicos; 

Responsabilidade dos Provedores de Internet; Aspectos Polêmicos da Lei dos 

Crimes Hediondos e a Progressão do Regime Prisional. 

No primeiro texto dos trabalhos do corpo docente, intitulado O Problema do 

Idealismo Cartesiano, o prof. Ms. Fabio Marques Ferreira Santos apresenta um 

estudo realizado com o propósito de abordar o problema do idealismo cartesiano, 

de forma pontual e objetiva, contribuindo aos que buscam na Filosofia racionalista 

uma melhor compreensão sobre esta questão. 

O segundo artigo apresenta o Sentido Filosófico dos Direitos Humanos em 

Hannah Arendt - Trabalho e Obra em “A Condição Humana”, pesquisa realizada 

pelo prof. Esp. Fernando Silveira Melo Plentz Miranda, aduzindo sobre os 

conceitos de trabalho e obra no pensamento de Hannah Arendt transcritos no livro 

A Condição Humana. 

Na seqüência o prof. Esp. Fernando Silveira Melo Plentz Miranda 

apresenta um estudo sobre A Mudança do Paradigma Econômico, a Revolução 

Industrial e a Positivação do Direito do Trabalho, cujo objetivo é apontar a 

modificação econômica da sociedade ocorrida a partir da Revolução Industrial, a 
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formação do Estado liberal e as suas conseqüências, que justificaram a 

necessidade da positivação dos direitos trabalhistas. 

O quarto artigo intitulado A Eternidade de Platão, a professora convidada 

Dra. Gisele Leite faz uma reflexão sobre Platão, afirmando em seu estudo que 

esse filósofo pode ser um grande desafio mesmo nos dias de hoje. Salienta a 

professora, não restar dúvida alguma de que Platão é mesmo considerado o pai 

da herança intelectual ocidental e um pensador que posicionou a Filosofia em 

uma direção que até hoje é seguida, ou seja, dois mil anos depois… 

O quinto artigo, também da professora convidada Dra. Gisele Leite, 

denominado Breves considerações sobre Direito Penal do Inimigo, mostra um 

estudo sobre a probabilidade de existir um Direito Penal e um Direito 

Constitucional, divorciados e calcados em novos paradigmas, baseados em novos 

pressupostos de fato. Argumenta em seu trabalho o normativismo funcional de 

Jakobs, que formulou a teoria da imputação objetiva passando a desenvolver uma 

tese do crime orientada para os fins do direito penal. A professora salienta em sua 

pesquisa que enquanto a maioria dos doutrinadores coloca a dignidade da pessoa 

humana como centro do sistema, Luhmann  e Jakobs fazem justamente o oposto, 

e posicionam no centro do sistema, a sociedade. 

Para concluir a série de artigos do corpo docente a profa. MSc. Maria 

Bernadete Miranda apresenta O Título de Crédito Eletrônico no Código Civil e a 

Duplicata Escritural abordando um estudo sobre a evolução da informática e a 

criação dos títulos de crédito eletrônicos, especificamente no que tange ao artigo 

889, § 3º do Código Civil de 2002 e o Enunciado nº 461 aprovado na V Jornada 

de Direito Civil no Centro de Estudos Judiciários do Conselho da Justiça Federal. 

Em seguida temos os artigos elaborados pelo corpo discente sob a 

orientação de professores da Fac São Roque.  

O primeiro artigo do corpo discente foi elaborado pela aluna Angélica 

Santana sob a orientação do prof. Fernando Silveira Melo Plentz Miranda com o 

tema Ação de Execução de Título Executivo Extrajudicial Fundada nos Contratos 

de Prestação de Serviços Médicos, teve como meta as vendas de Planos 

Privados de Assistência a Saúde através dos Contratos de Adesão de Prestação 

de Serviços Médicos, onde atendem desde uma pré-consulta, atendimento a 

urgência e emergência médica até uma internação e cirurgias. 
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No segundo artigo o aluno Guilherme Rodrigues Camargo Valente sob a 

orientação do prof. Fernando Silveira Melo Plentz Miranda apresenta 

Responsabilidade dos Provedores de Internet, com o objetivo de demonstrar essa 

responsabilidade sobre o prisma do Código de Defesa do Consumidor. 

Na seqüência Robson Luiz David orientado pela profa. Elaine Casagrande, 

aborda o tema Aspectos Polêmicos da Lei dos Crimes Hediondos e a Progressão 

do Regime Prisional, apresentando o momento histórico da criação das penas 

privativas de liberdade, suas motivações, as escolas criminológicas que surgiram 

ao longo do tempo, os conceitos de crime, aspectos e princípios constitucionais 

garantidores do ordenamento jurídico penal adotado no Brasil. Aborda também 

com maior ênfase os aspectos polêmicos criados pela Lei dos Crimes Hediondos, 

seja pela visão doutrinária ou jurisprudencial, seus pontos controvertidos, suas 

tipificações, sua eficácia e a evolução jurídica alcançada durante todo o período 

de sua vigência. 

A coletânea apresenta artigos, ensaios, e os resultados das pesquisas 

científicas realizadas por professores, alunos e convidados da Fac São Roque,  

que nesta parceria, legitimam a relevância dos movimentos de integração 

acadêmica para o desenvolvimento científico. 

                                                         

                                                        Profa. MSc. Maria Bernadete Miranda 


