Caríssimos leitores,
É com imensa satisfação que lançamos a 13ª edição da Revista Gralha Azul, o periódico
científico do Tribunal de Justiça do Estado do Paraná.
A 13ª edição da Revista Gralha Azul, em formato especial, apresenta artigos de renomados
autores nacionais e internacionais, juristas, professores, pesquisadores e inaugura o 2º Congresso
Internacional de Direito Constitucional Processual, realizado pelo Instituto Paranaense de Direito
Processual – IPDP.
Primeiramente gostaria de destacar o magnífico trabalho que vem sendo realizado pelo
Instituto Paranaense de Direito Processual, no aprimoramento e ensino do direito processual, no
intercâmbio com instituições nacionais e internacionais que possibilitam a disseminação do
conhecimento em escala global.
Sempre digo que o conhecimento, a educação e a capacitação são os maiores instrumentos
de transformação do ser humano. São as chaves para o progresso da humanidade.
Nessa perspectiva, a gestão do Tribunal de Justiça do Estado do Paraná do biênio 2021/2022
é baseada em cinco princípios basilares: a valorização do ser humano, a eficiência, a capacitação,
o uso racional de recursos e a aproximação do Poder Judiciário da sociedade. Todas as atividades
vêm sendo realizadas por meio do diálogo e da gestão colaborativa. O conhecimento é fundamental
e através da gestão voltada ao ser humano é que podemos fazer o uso produtivo do conhecimento,
é a gestão com fim social.
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Na seara do Direito, a produção científica é de extrema relevância. A leitura nos proporciona
a reflexão do cenário atual, o debate de temas polêmicos e uma diversidade enriquecedora de
opiniões para que possamos planejar e compartilhar objetivos comuns em busca de uma
sociedade livre, justa e solidária.
Esta edição foi idealizada em homenagem ao Professor Doutor Desembargador José
Manoel de Arruda Alvim Netto, um jurista brilhante e, antes de tudo, um grande ser humano, que
tanto contribuiu para o Direito e para a sociedade.
Os artigos selecionados trazem importantes reflexões sobre o Direito Constitucional, a
utilização de novas tecnologias, a eficácia das decisões judiciais, neoconstitucionalismo e a
expansão da jurisdição constitucional, o devido processo legal, equidade, defesa do meio ambiente,
casos nacionais e internacionais, entre outros temas de profunda relevância.
Desejo uma ótima leitura!

JOSÉ LAURINDO DE SOUZA NETTO
Desembargador Presidente do Tribunal de Justiça do Estado do Paraná
Editor-Chefe da Revista Gralha Azul
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