
APREsENtAçãO

O ano de 2018 marca o trigésimo aniversário da 
Constituição da República, um texto que reúne 
princípios democráticos e garantias individuais 
e coletivas, e os 25 anos de uma decisão do 
Supremo Tribunal Federal (STF) que afirmou 
a constitucionalidade da carreira de assessor 
jurídico: o acórdão proferido na ação direta de 
inconstitucionalidade nº 175-PR. Nesse julgamento, 
foi declarada a validade do dispositivo da 
Constituição estadual que disciplina as atividades 
dos ocupantes de cargos ligados à área do direito 
nos Poderes Executivo, Legislativo e Judiciário 
(artigo 56 do Ato das Disposições Constitucionais 
Transitórias). A importância dos dois eventos 
é tema de matéria assinada por Vitório Garcia 
Marini.

Miguel Kfouri Neto é o entrevistado desta edição. 
Numa longa conversa com membros da Assejur, 
em outubro, o desembargador, que chefiou o 
Judiciário do Paraná no biênio 2011-2012, falou 
sobre a carreira de magistrado, sobre os desafios 
que enfrentou como administrador, sobre a reedição 
dos seus livros que abordam a responsabilidade 
civil de médicos e hospitais e sobre a sua paixão por 
literatura.  

Para divulgar o trabalho dos assessores jurídicos do 
Tribunal de Justiça do Paraná, a Revista da Assejur 
publica quatro pareceres. Um deles, elaborado por 
Gian Paolo Gasparini, trata dos limites impostos 
pela legislação para doações de bens públicos em 
ano eleitoral. José Henrique de Lima Barbosa 
analisa os critérios de reajuste e de pagamento de 
retroativos nas locações de imóveis firmadas entre o 
poder público e particulares. Diego Martins Nadal 
explica detalhes de processo licitatório para a 



contratação de empresa especializada em serviços 
gráficos, e Vinicius André Bufalo faz um estudo 
sobre a impossibilidade de aplicação de multa 
a empresa contratada quando o edital da licitação 
não estabelece prazo de execução das obrigações.  

A questão previdenciária na Espanha divide as 
atenções dos convidados internacionais, professores 
da Universidade Complutense de Madri. Francisca 
Moreno Romero escreve sobre os conflitos entre 
lei e regulamento na disciplina normativa da 
incapacidade temporária, e José Luis Tortuero Plaza 
enfrenta o problema da universalização do direito 
à proteção à saúde e do acesso ao sistema por 
trabalhadores nacionais e estrangeiros.

Na interpretação da norma, a linguagem tem 
um significado que muitas vezes não recebe 
a atenção dos operadores do direito. Esse 
é o argumento central do artigo ‘Giro linguístico e 
limites semânticos da interpretação de textos legais’, 
de Pedro Felipe Wosch de Carvalho. 
Em outra linha de pesquisa, Larissa Guimarães 
discorre sobre o dever de respeito aos precedentes 
judiciais, e Elisane Glinski avalia a atuação do 
Poder Judiciário nas investigações criminais de 
detentores de ‘foro privilegiado’ sob a ótica do 
princípio da anticorrupção.

Participante especial deste número da revista, 
o advogado Daniel Pires Christofoli estuda um 
caso particular: a taxa de preservação ambiental 
nas legislações de Florianópolis e Bombinhas, 
no Estado de Santa Catarina. Finalmente, Mário 
Montanha Teixeira Filho apresenta um artigo sobre 
o contexto histórico da organização sindical dos 
servidores vinculados às Justiças dos Estados. 

A Revista da Assejur está de volta. Boa leitura.  

      


