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A ILEGALIDADE DA COBRANÇA, 
PELAS INSTITUIÇÕES DE 
ENSINO SUPERIOR, DE TAXAS 
PARA EPEDIÇÃO DE DIPLOMA
O tema de que cuida 
o Promotor de Justiça 
de Alta Floresta (MT), 
Marcelo Caetano 
Vacchiano, visa alertar 
sobre a natureza 
consumerista dos 
serviços educacionais 
e o arcabouço jurídico 
processual necessário 
para afastar a lesão no I caso de prejuízos a grupos determináveis 
de pessoas. Mas não é só isso! Alude, também, à evolução 
legislativa que permite concluir que as instituições de ensino 
superior particulares que efetuam a arbitrária cobrança não estão 
cumprindo as normas gerais da educação nacional. Atualize-se!

A PLENITUDE DEFENSÓRIA
PERANTE O TRIBUNAL DO POVO
ELAINE BORGES RIBEI.RO DOS SANTOS, Advogada

REENGENHARIA DO PROCESSO:
PRODUTIVIDADE E CELERIDADE
O tom poético de que se vale o Doutor Georgenor de Sousa 
Franco Filho, Juiz do TRI-8ª Região, para repensar os procederes 
do Judiciário e, em especial, a atuação do magistrado na entrega 
da prestação jurisdicional e sua importância como “peça 
parcimoniosamente indispensável no difícil jogo de xadrez da 
vida”, impõe reflexão sobre o papel da Justiça brasileira. Texto de 
leitura cogente!

A SEPARAÇÃO JUDICIAL
E A PROVA DA CULPA
Breves palavras que fazem pensar sobre a recondução da culpa 
como causa para a ruptura da sociedade conjugal. Nesta síntese, 
o Desembargador José Carlos Teixeira Giorgis, do Tribunal 
de Justiça do Rio Grande do Sul, propõe que uma reforma na 
legislação civil vigente venha a adequar o “instituto da separação 
ao roteiro consagrado ou os pretórios amenizem o retrocesso”. 
Compartilhe da visão do autor sobre o assunto!

PERSPECTIVAS DAS PPPS FRENTE A 
CRISE DE INVESTIMENTOS POR QUE 
PASSA O ESTADO BRASILEIRO
O artigo elaborado pelo Advogado pernambucano Gilberto 
Soares versa sobre a incansável busca pela melhoria das 
políticas públicas, que teve início nos albores do século XX. E, 
com percuciência, aduz que é imprescindível uma atmosfera 
de confiança para que o investidor privado faça aporte de 
recursos, investindo em áreas pouco atrativas. Trata-se, sem 
dúvida, de tema que não se pode desprezar. Leia!

O PERFIL DO MINISTÉRIO PÚBLICO ATUANTE COMO CUSTOS LEGIS
VALTÉRCIO PEDROSA, Promotor de Justiça na Bahia

FÁBRICA DE ÍNDIOS
Fundamentando-se na experiência adquirida como Presidente do 
Incra (1995) e Secretário da Agricultura de São Paulo (1996-98), o 
agrônomo Xico Graziano faz uma reflexão incontestável da trama 
urdida pela Funai que, com o auxílio de perícias fajutas, reclama 
áreas exploradas por agricultores há quase um século para transfor-
má-las em reserva destinada a antigos peões de fazenda e agrega-
dos transmudados em indígenas. Imperdível!

MUITO ALÉM DA LIBERDADE DE 
EXPRESSÃO
O episódio das caricaturas de Maomé eviden-
ciou o antagonismo que há entre sistemas 
políticos refratários e a disputa entre grupos 
religiosos para alcançar o poder nos países 
muçulmanos. Fundando suas convicções 
nesse fato, o Advogado Sérgio Tamer ponde-
ra que a preservação do laicismo é a base para 
a convivência fraterna entre os povos. Acompa-
nhe o raciocínio do autor, que impõe reflexão 
acerca das duras e destemidas reações dos 
líderes europeus e dos países árabes.
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