APRESENTAÇÃO

Às vésperas de completar seis anos de existência, a Revista do Direito da FBMG, com
edição eletrônica semestral, apresenta, neste número, a contribuição acadêmica de
professores e alunos do Curso de Direito da Faculdade Batista de Minas Gerais. O
primeiro artigo, coordenado pelos professores, doutor Juscelino Silva e pelo mestre
Frederico Greco, aborda juntamente com seus alunos, Ana Paula Fonseca Ferreira,
Breno Ferreira Leite, Carla Radicchi, Marcela Luiza Pereira Mota e Vivian Alves da
Silva, a temática da Justiça Restaurativa como Forma de Acessar a Justiça. Artigo este,
que resultou de pesquisa do Projeto Interdisciplinar da FBMG.
O segundo, foi elaborado pela professora doutoranda Marcela Campos Jabor, que
apresenta o tema Efetividade dos Direitos Fundamentais. O terceiro artigo, compilado
pela professora mestranda Paula Carolina de Oliveira Azevedo da Mata, abrange a
questão da Responsabilidade Civil: a possibilidade de cumulação de indenização por
dano estético com indenização por dano moral na ocorrência de erro médico em
cirurgias plásticas. O quarto artigo, produzido pelo professor mestre Paulo Rodrigo
Pantusa, docente nos cursos de Administração e Direito, compreende as Características
dos Atos Nulos e Anuláveis no Direito Brasileiro. No quinto artigo, a formanda em
Direito pela FBMG, Paula Felícia Peixoto, traz à luz o seu texto intitulado Estudo sobre
a Possibilidade Jurídica do Pedido no Processo de Conhecimento. No sexto trabalho, a
graduada em Direito, Dalva Lúcia Ferreira Almeida, juntamente com sua orientadora
Professora Letícia Batista Gamboge, abrangem a Justiça Restaurativa: um estudo de
caso junto ao Juizado Especial Criminal de Belo Horizonte. E, por fim, a professora
doutora Nara Simone Roehe apresenta o artigo Revisionismo Histórico como uma forma
de combater as provas irrefutáveis da II Guerra Mundial, tendo como recorte a extinta
Editora Revisão no estado do Rio Grande do Sul. As temáticas dos autores, mesmo que
diferenciadas, encontram-se em uma linha de convergência, uma vez que envolvem
temas de relevância para o estudo do Direito.
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