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EDITORIAL
A organização e publicação de Lex Humana
demonstra o empenho da Universidade Católica de
Petrópolis em alcançar os objetivos traçados em seu Plano
de Desenvolvimento Institucional, que enfatiza o papel da
Universidade como espaço de produção de conhecimento.
Tal vocação é reafirmada no novo Projeto Pedagógico
do Centro de Ciências Jurídicas implementado em 2006,
o qual, dando continuidade ao seu antecedente, destaca
a importância do desenvolvimento da pesquisa para o
aprimoramento das instituições jurídicas e conseqüente
colaboração para a solução de controvérsias verificadas no
cotidiano da sociedade.
Desse modo, reunimos neste número artigos
doutrinários, elaborados por convidados, docentes e discentes
do Curso de Direito da Universidade Católica de Petrópolis,
relacionados à quatro linhas temáticas importantes e
pertinentes a nossa proposta: direitos fundamentais, história
do direito, interdisciplinaridade, direito e estado. Contamos
ainda com dois artigos elaborados por pesquisadores
estrangeiros, os quais nos revelam diferentes experiências
e pontos de vistas sobre questões também verificáveis em
nossa realidade.
O artigo que abre a nossa Revista foi elaborado
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pelo ilustre jurista Ives Gandra Martins e tem como
objeto o direito fundamental à vida. Nesta mesma linha,
apresentamos o artigo escrito pelo professor Roberto
Wagner Lima Nogueira, que aborda a questão da dignidade
da pessoa humana e o artigo produzido por Liliane Moraes
Pestana que se refere ao direito fundamental ao meio
ambiente.
A segunda linha abrange artigos referentes à
evolução de teorias e normas jurídicas ao longo do tempo.
Neste momento temos os artigos elaborados por Sérgio
André Rocha, sobre a Teoria Hermenêutica, e pelos nossos
professores Klever Paulo Leal Filpo, acerca do Recurso de
Apelação e Raquel Recker Rabello Bulhões, relacionado ao
Direito à Educação.
A seguir, mostramos os artigos que tocam à questão
da interdisciplinaridade, produzidos por Bárbara Gomes
Lupetti Baptista, o qual aborda as contribuições das ciências
sociais para o estudo de direito, por Ana Paula Mendes de
Miranda, sobre os movimentos sociais e sua relação com o
fortalecimento da democracia e por Leonardo Mees, nosso
discente, referente à questão da igualdade.
No quarto momento, temos os artigos escritos
pelos professores Pedro de Oliveira Coutinho, à respeito
do controle do poder e Daniel Machado Gomes, sobre
estado pós nacional e liberdade na Europa contemporânea
e o artigo produzido por Márcio Riski, acerca a aspectos da
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participação no suicídio.
Concluindo essa edição especial comemorativa dos
40 anos do NPJ, apresentamos as produções de Omar Darío
Heffes, sobre violação dos Direitos Humanos na Argentina
e María José Sarrabayrouse Oliveira, que tem como tema a
justiça penal.
Estes quatorze artigos são resultados da pesquisa
em Direito e demonstram a diversidade de nossa ciência.
Esperamos que as contribuições aqui reunidas possam
contribuir para o desenvolvimento de posturas críticas e
reflexivas tão caras aos profissionais da área jurídica.
Profa. Rebeca de Souza
Universidade Católica de Petrópolis
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