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APRESENTAÇÃO

Esta coletânea de textos é fruto do Processo de Se-
leção de Artigos Cientí� cos dos Participantes das duas 
primeiras edições do Encontro Sobralense de Estudos 
Jurídicos, organizado por professores e estudantes do 
Curso de Direito da Faculdade Luciano Feijão (FLF) 
nos anos de 2011 e 2012.

O processo de seleção dos trabalhos aqui publica-
dos foi organizado pelo Núcleo de Pesquisa e Exten-
são da Faculdade Luciano Feijão (FLF), órgão que foi 
extinto em 2012 dando lugar a duas coordenadorias 
interdependentes, a Coordenadoria de Extensão e a 
Coordenadoria de Pesquisa.

Destarte, a Coordenadoria de Pesquisa vem dando 
continuidade ao trabalho de fomentar, acompanhar e 
divulgar as atividades de pesquisa no âmbito da facul-
dade, buscando sempre um diálogo com as atividades 
de ensino e de extensão. Para isso, conta com o Progra-
ma de Iniciação Cientí� ca (PROIC) e organiza cursos, 
seminários, encontros − como os cursos de elaboração 
de projetos de pesquisa, o Encontro de Pesquisa e o 
Seminário do PROIC − e publicações, a exemplo do 
periódico Scientia, hoje na 3ª edição, dos Cadernos de 
Graduação, publicação on-line concentrada na pro-
dução acadêmica de professores e alunos da própria 
instituição, e dos Anais dos Encontros de Pesquisa e Ex-
tensão, destinados ao incentivo à produção cientí� ca e 
à divulgação das pesquisas desenvolvidas por docentes 
e discentes da Faculdade.

Além do fundamental incentivo da Faculdade Lu-
ciano Feijão (FLF) à pesquisa, esta publicação também 
contou com os esforços empreendidos pelo idealizador 
e organizador do Encontro Sobralense de Estudos Ju-
rídicos, o advogado José Crisóstomo Barroso Ibiapina, 
dos autores que tiveram seus artigos selecionados e 
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premiados através de um criterioso processo de sele-
ção e do Assessor-Técnico e Editor de Publicações da 
Coordenadoria de Pesquisa, Professor Léo Mackellene 
Gonçalves de Castro, que realizou a edição deste livro.

A publicação está organizada em duas sessões, a sa-
ber: Diálogos Temáticos em Direito Constitucional e 
Diálogos Temáticos em Direito Penal. Dos treze textos 
publicados, um é de docente e doze são de discentes 
de Cursos de Graduação em Direito de diversas Insti-
tuições de Ensino Superior que aceitaram o desa� o de 
construir conhecimento por meio da pesquisa cientí� -
ca e interdisciplinar.

Seção I - Diálogos Temáticos em Direito 
Constitucional

A primeira sessão conta com sete artigos temáticos 
que se articulam com o tema central do Direito Cons-
titucional. 

O artigo BRASIL DEMOCRÁTICO DE PAPEL - 
DIALÉTICA CONSTITUCIONAL VERSUS PRAG-
MATISMO VIGENTE, de Reginaldo Rodrigues Pon-
te Júnior, contempla uma análise histórica e aborda os 
princípios norteadores da democracia para apresentar 
uma análise crítica da atual democracia brasileira que, 
de acordo com ele, encontra-se mitigada.

O texto intitulado AS NORMAS CONSTITUCIO-
NAIS QUANTO AO GRAU DE EFICÁCIA E SUA 
APLICABILIDADE, de Francisco Kleber Lopes de 
Paiva, apresenta um resumo baseado no entendimento 
de doutrinadores brasileiros sobre a classi� cação das 
normas constitucionais, para pensar a e� cácia e a apli-
cabilidade da Constituição Federal de 1988, enfatizan-
do a classi� cação do professor José Afonso da Silva.

Sob o título A HIPERTROFIA SIMBÓLICO-LE-
GIFERANTE, o artigo de Dyego Phablo dos Santos 
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Porto e Thompsom Thauzer Rodrigues de Araújo abor-
da os conceitos empregados por Marcelo Neves, para 
analisar a contradição entre a produção de leis e as suas 
reais condições de aplicação. Como possibilidade de 
superação da dissonância entre a atividade legiferante 
e a concretude normativa dessa atividade, os autores 
destacam o “(neo)constitucionalismo” como uma pos-
sível solução ao problema da legislação simbólica.

Contemplando a relação entre Direito constitucio-
nal e Direito Eleitoral, o artigo O PRINCÍPIO CONS-
TITUCIONAL DA ANUALIDADE APLICADO AO 
PODER REGULAMENTAR DO TRIBUNAL SU-
PERIOR ELEITORAL, de Fabrício Sousa Feijão e 
Hênio de Oliveira Aragão, faz uma revisão teórico-con-
ceitual sobre a aplicação do princípio da anualidade 
eleitoral como vetor de interpretação e de validade a 
incidir sobre o Tribunal Superior Eleitoral no exercí-
cio de seu poder regulamentador das eleições.

Discutindo sobre a atuação do Estado em relação à 
efetivação da “dignidade” do adolescente em con4 ito 
com a lei, o texto DIGNIDADE DO ADOLESCEN-
TE AUTOR DE ATO INFRACIONAL E O PODER 
JUDICIÁRIO COMO INSTRUMENTO DE EFE-
TIVAÇÃO, de Rozemunda Farias Mourão e Carla Pa-
trícia Vasconcelos de Araújo, aborda o princípio cons-
titucional da dignidade da pessoa humana e veri� ca 
como este princípio é operacionalizado no tratamento 
dado pelo Poder Judiciário aos adolescentes que come-
tem ato infracional em Sobral-CE.

A Constituição Federal de 1988 reserva ao cidadão 
do Brasil o direito à liberdade de expressão, o que jamais 
deve ser interpretado como “direito” de ofender, difa-
mar, caluniar e discriminar alguém. Como combustível 
a essa re4 exão, o artigo A LIVRE MANIFESTAÇÃO 
DE PENSAMENTO E A HOMOSSEXUALIDADE, 
de Moroni Vieira Mendes, incentiva o debate sobre a 
livre expressão em face do livre exercício da fé e da pro-
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teção contra o preconceito e a discriminação. O artigo 
discute os limites de tal direito em um cenário de re-
lações sociais con4 ituosas, cujos protagonistas são pes-
soas homossexuais e algumas denominações religiosas. 

No contexto do reconhecimento e efetivação de 
direitos de categorias sociais vulnerabilizadas pelo 
preconceito e a discriminação que ainda têm persis-
tido diante da Constituição Federal de 1988, o artigo 
A POSSIBILIDADE DE ADOÇÃO POR CASAIS 
HOMOAFETIVOS, de Virna Lisse Carneiro Balreira 
e Pedro Aguiar Carneiro Filho, analisa a adoção por 
casais homoafetivos no intuito de evidenciar a viabili-
dade da constituição de família homoparental dentro 
do âmbito legal, doutrinário e jurisprudencial sob a 
ótica da dignidade da pessoa humana.

Seção II - Diálogos Temáticos em Direito 
Penal

Na segunda sessão, o leitor encontrará seis artigos que 
abordam temas atuais que dialogam com o Direito Penal.

O artigo intitulado O ARCABOUÇO DA CRISE 
NO SISTEMA PENAL BRASILEIRO, de Reginaldo 
Rodrigues Ponte Júnior, Jeine Lisana Paulino Loiola 
e Diego Sousa Silva, lança a proposta de uma descri-
ção analítica do funcionamento da justiça criminal e 
de seus efeitos contrários à cidadania plena no Brasil. 
O texto traz demonstrações da atuação do Ministério 
Público e do Poder Judiciário, da realidade das insti-
tuições penitenciárias, da “desvirtuação” de alguns 
agentes do Estado, da seletividade social destinada aos 
mais pobres e discriminados e da impunidade, o que 
contribui para um olhar crítico sobre o sistema de jus-
tiça criminal brasileiro.

No artigo O CONFLITO DE GÊNERO NO ÂM-
BITO FAMILIAR BRASILEIRO E A CRIAÇÃO DA 
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LEI Nº 11.340/2006 (LEI MARIA DA PENHA) NO 
INÍCIO DO SÉCULO XXI, de Ticianne Linhares 
Veras, o leitor encontrará uma análise dos motivos que 
levaram à criação da “Lei Maria da Penha”, no come-
ço do século XXI, e a relação que essa lei possui com 
os con4 itos (entre agressores e agredidas) que ocorrem 
na esfera doméstica brasileira.

Ainda na seara do debate sobre a proteção da mu-
lher contra a violência doméstica, o trabalho intitulado 
A VIOLÊNCIA CONTRA A MULHER NO BRA-
SIL: UMA ABORDAGEM A PARTIR DA LEI N.º 
11.340/2006, de Antônia Arinéia Sousa Teles e Rafaela 
Vasconcelos de Maria, destaca aspectos sociológicos e 
jurídicos relacionados ao lugar da mulher na sociedade 
brasileira, à constitucionalidade da Lei Maria da Penha, 
à sua presença no ordenamento jurídico brasileiro e à sua 
relação com a lei 9.099, de 26 de setembro de 1995, que 
dispõe sobre os Juizados Especiais Cíveis e Criminais.

Na relação entre Direito Penal e Direito Ambien-
tal, o artigo A PENALIDADE DO TRAFICANTE E 
INFRATOR COMUM À LUZ DA LEGISLAÇÃO 
AMBIENTAL, do professor e advogado Alex Silva 
Gonçalves, visa compreender a correlação da penali-
dade imposta ao tra� cante de animais silvestres e infra-
tor comum do crime do artigo 29 da Lei nº 9.605/98, 
que dispõe sobre as sanções penais e administrativas 
derivadas de condutas e atividades lesivas ao meio 
ambiente. A constatação mais imediata é a de que a 
punição aplicada não tem reprimido as ações danosas 
à fauna silvestre e à sustentabilidade dos ecossistemas 
para os cidadãos do presente e para as novas gerações.

Na perspectiva da análise sobre o Direto Proces-
sual Penal Brasileiro, o artigo PRISÃO CAUTELAR: 
UMA BREVE ANÁLISE SOB A PERSPECTIVA DO 
SISTEMA JURÍDICO BRASILEIRO NO ÂMBITO 
PROCESSUAL PENAL, de Williana Ratsunné da Sil-
va Shirasu e Julianna Sabóia Ponte, contribui para a 
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re4 exão sobre a prisão cautelar no contexto do ordena-
mento jurídico brasileiro, destacando-se as diferenças 
entre a “prisão como pena” e a “prisão sem pena”.

A chamada justiça restaurativa é uma proposta alter-
nativa à simples pena punitiva. Tem em vista garantir a 
dignidade do delinquente e levá-lo ao cerne da responsa-
bilidade de sua ação como membro da sociedade, já que 
ele é chamado a participar da reparação do dano causa-
do à vítima, o que pode reforçar os laços de integração 
social entre as partes e evitar o cometimento de novos 
atos delitivos. Nessa perspectiva, o texto de Thompsom 
Thauzer Rodrigues de Araújo, com o título A APLICA-
ÇÃO DA JUSTIÇA RESTAURATIVA NO DIREITO 
CONTEMPORÂNEO COMO INSTRUMENTO 
DA PAZ SOCIAL: UMA PERSPECTIVA TRANS-
DISCIPLINAR, analisa a prática da justiça restaurativa 
na efetividade do direito contemporâneo, destacando-a 
como instrumento de estabelecimento da paz social.

Apresentadas as duas sessões, cabe destacar que este 
livro demonstra que a indissociabilidade entre ensi-
no, pesquisa e extensão é plenamente viável quando 
os agentes sociais envolvidos no processo educacional 
são orientados pela crítica e pela vontade de contribuir 
com a sociedade que integram. Para isso, não podemos 
esquecer a máxima socrática: “só sei que nada sei”, pois 
ela evoca a humildade necessária a qualquer estudante, 
professor e pesquisador para aprender sobre as diversas 
dimensões da vida em sociedade nas quais o direito, 
seja consuetudinário, seja positivo, sempre está presen-
te. Como professores e alunos, temos todos de estudar, 
de pesquisar, de criticar a realidade para nela intervir. 

Certamente, para que possamos aprender, o rigor 
e o prazer são necessários ao ato de estudar, como nos 
orienta o patrono da educação brasileira Paulo Freire, 
em seu instigante artigo intitulado Considerações em 
torno do ato de estudar1. É com inspiração na obra de 
1 FREIRE, P. Ação cultural para a liberdade e outros escritos. 
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educadores como Paulo Freire que convidamos alunos 
e professores ao que Demo (2005) chamou de questio-
namento reconstrutivo da realidade por meio da leitura, 
da escrita, das aulas e da pesquisa2.

Por � m, que os textos dessa coletânea possam dar 
um contributo para o debate, a crítica e o aprimora-
mento da pesquisa nas ciências jurídicas e sociais e em 
áreas a� ns, e que, sobretudo, possam servir de incentivo 
à construção do conhecimento cientí� co na graduação.
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