Resumo de Justiça Econômica e Social
Num momento em que, no mundo, discutem-se, em profundidade, os dois
temas (desenvolvimento e justiça social), a matéria ganha especial relevo,
pois se deve fugir do populismo daqueles que pretendem apenas outorgar
direitos sem enunciar as fontes, e da ilusão dos que sugerem políticas em
que o progresso esteja desvinculado da melhoria da condição social do
povo.
O livro destaca o justo equilíbrio em que a livre iniciativa e a justiça social
são as pedras de toque do desenvolvimento, desde que os que detêm o
poder não desviem as finalidades do Estado, estimulador para reverter as
receitas obtidas em benefício próprio, muitas vezes, de forma escusa e
condenável, receitas estas que deveriam ser destinadas ao crescimento
do país.
Servir e não se servir do poder é o primeiro passo para o desenvolvimento
econômico e social. Sobre os Coordenadores Ives Gandra da Silva
Martins é Professor Emérito das Universidades Mackenzie, UNIP,
UNIFIEO, UNIFMU, do CIEE/O Estado de São Paulo, das Escolas de
Comando e Estado-Maior do Exército - ECEME, Superior de Guerra ESG e da Magistratura do Tribunal Regional Federal da 1ª Região;
Professor Honorário das Universidades Austral (Argentina), San Martin de
Porres (Peru) e Vasili Goldis (Romênia); Doutor Honoris Causa das
Universidades de Craiova (Romênia) e da PUC-Paraná; Catedrático da
Universidade do Minho (Portugal); Presidente do Conselho Superior de
Direito da FECOMÉRCIO – SP e Fundador e Presidente Honorário do
Centro de Extensão Universitária - CEU/Instituto Internacional de Ciências
Sociais – IICS.
Presidente da UJUCASP. Paulo de Barros Carvalho é Professor Emérito e
Titular da Faculdade de Direito da USP e da Faculdade de Direito da PUC/
SP; Membro Titular Academia Brasileira de Filosofia; Presidente do IBET
Instituto Brasileiro de Estudos Tributários e Fundador e Editor-Chefe da
Editora Noeses.
Vice-Presidente da UJUCASP.
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