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DEPOIMENTO:

“Sempre fui uma pessoa 
curiosa. O conhecimento 

do mundo jurídico me 
encantou e deu a 

impressão de que toda 
aquela sede de 

conhecimento encontrou 
sua fonte de saciedade. A 
continuidade dos estudos 

jurídicos desde a 
Graduação fomentou 

paulatinamente um certo 
incômodo que eu não 

sabia colocar em palavras 
no começo, de vez em 

quando ele me inquietava 
e outras vezes não o 

percebia. Logo após a 
Graduação decidi 

radicalizar os estudos 
dogmáticos, visando a 

preparação para concursos 
públicos e a inquietação se 

fez cada vez mais 
frequente. Aos poucos 

tomou forma e 
representava uma espécie 

de descrença no direito 
dogmático e pressupostos 

teóricos que não eram 
enfrentados nos manuais 

de direito. A impressão era 
de que a fonte que eu 

bebia me enchia, mas não 
me saciava mais. Por um 

momento o Direito perdeu 
seu brilho. 
Quase que 

despretensiosamente 
iniciei a pós-graduação 

lato sensu, momento que 
estimulou minha 

reconciliação com o 
direito, além de excelentes 

pessoas que conheci no 
curso. Dando continuidade 
aos estudos, sem saber ao 

certo o que era o 
Mestrado, iniciei os 

estudos no Programa de 
Pós-Graduação em de 
Ciências Jurídicas da 

Universidade Cesumar
(UNICESUMAR) sob a 

orientação do Prof. Dr. e 
eterno Mestre Alessandro 

Severino Valler Zenni, 
concluindo com a 

dissertação intitulada 
“Arqueogenealogia dos 

direitos da personalidade: 
entre a metafísica e o 

nominalismo, o resto que 
dignifica a pessoa 

humana”. A fonte do 
Direito nunca deixou de ser 

a fonte que me saciava, 
mas o modo como usufruía 
dela não era o modo que a 
potência da minha pessoa 

ansiava mais. Foi no 
Programa de Mestrado 

que percebi a cura do meu 
incômodo, foi com o 
estudo das matérias 

zetéticas/propedêuticas 
que o direito dogmático 
que um mundo novo se 

abriu e fez sentido. A 
maturidade jurídica que o 
programa proporcionou 
não facilitou apenas as 

portas profissionais que se 
abriram, por exemplo, o 

início da carreira de 
docente e o 

aprimoramento na 
advocacia, mas também 
uma visão humanística 

social, que me tocou como 
pessoa e que continua a 

me impulsionar para novas 
formas de beber dessa 
fonte sem fim que é o 

Direito”.

EDIÇÃO DE JUNHO/2022

No dia 27 de maio de 2022 foi realizada a primeira Banca de Defesa de
Tese de Doutorado da primeira turma do Programa de Pós-Graduação
em Ciências Jurídicas, que se iniciou em 2019. Fernando Rodrigues de
Almeida fez história, pois se tornou o primeiro Doutor em Direito
formado pelo PPGCJ da UNICESUMAR de Maringá/PR. Ele defendeu a
tese intitulada “Personalidade contra o meio: sobre a natureza do
indivíduo pessoa e personalidade como direito”, orientado pelo Prof. Dr.
Dirceu Pereira Siqueira.

A defesa aconteceu no dia 27 de maio, às 14h, na Sala Stephen Hawking
(Bloco 7) da UNICESUMAR, na sede em Maringá. A banca foi composta
pelo Prof. Dr. Dirceu Pereira Siqueira, como Presidente e Orientador,
pelos professores membros da casa, Dr. Ivan Dias da Motta e Dr. Gustavo
Noronha de Ávila, bem como pelos membros externos convidados, Dr.
Fernando de Brito Alves (UENP) e Dr. Sérgio Tibiriçá Amaral (ITE/SP).

O autor Daniel Amud Zuin, Mestre em Ciências Jurídicas pela
Universidade Cesumar (UNICESUMAR), foi orientando da Prof. Dra.
Juliana Marteli Fais Feriato, desenvolveu sua pesquisa na Linha 2 -
“Instrumentos de efetivação dos direitos da personalidade” e publicou
a obra “Os efeitos da 4ª Revolução Industrial nas relações de trabalho:
entre o livre-arbítrio e a exploração”.

A equipe do Boletim Informativo conversou com o autor:

EDITORIAL: O que motivou a escolha do tema?

DANIEL: “Nos jantares de família, eu, meu pai, administrador de
empresa, e minha mãe, servidora pública federal, discutíamos sobre a
proteção conferida ao obreiro pelo Direito do Trabalho, por vezes
demasiadamente protetivo, outras ineficaz. Assim, com o surgimento
das novas formas de trabalho, fruto da 4ª Revolução Industrial, percebi
a oportunidade de, com minha orientadora, Prof. Dra. Juliana Fais
Feriato, balizar direitos e deveres dentro da esfera trabalhista,
acomodando-os à nova realidade”.

EDITORIAL: O que o leitor pode esperar com a leitura da obra?

DANIEL: “A obra busca trazer uma visão mais liberal do Direito do
Trabalho. Afasta normas cogentes, ao mesmo tempo em que garante o
livre-arbítrio, coibindo apenas situações nítidas de exploração ou de
desigualdade contratual, com a finalidade de garantir maior liberdade
ao trabalhador e aos empresários, afinal, essa é uma das principais
características das novas formas de trabalho, nas quais o trabalhador
desempenha seu ofício no local e horário desejados”.



XVI CONGRESSO BRASILEIRO DE DIREITO PREVIDENCIÁRIO E III 
CONGRESSO IBERO-AMERICANO DE DIREITO PREVIDENCIÁRIO

O evento acontecerá nos dias 1 e 2 de setembro de 2022, na cidade de
Foz do Iguaçu/PR. Intitulado como o maior congresso de Direito
Previdenciário da América Latina, o evento é realizado pelo IBDP -
Instituto Brasileiro de Direito Previdenciário. Congressistas e os maiores
nomes da atualidade na área estarão em contato durante os três dias do
evento. O prazo final para as inscrições está previsto para o dia
28/08/2022.

Para mais informações, clique aqui

26ª JORNADA INTERNACIONAL DE DIREITO
A XXVI Jornada Internacional de Direito de 2022 será realizada em formato
de colóquio jurídico, contando com cinco dias de duração e mais de 225
juristas convidados, nacionais e internacionais. O evento contará com duas
fases, a primeira totalmente digital e gratuita, entre os dias 5 e 7 de julho,
com 5 salas digitais de conferência, temas distintos e 15 palestrantes por
dia. Já entre os dias 8 e 9 de julho, no Palácio do Festival de Cinema de
Gramado, será realizada a tradicional conferência em formato presencial.

Para mais informações, clique aqui
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XII CONGRESSO DO MERCOSUL DE DIREITO DE FAMÍLIA E SUCESSÕES
Nos dias 24 e 25 de junho de 2022, na cidade de Gramado/RS, acadêmicos
e profissionais das áreas do Direito, Serviço Social, Psicologia, Medicina e
Pedagogia participarão de conferências e apresentações de trabalhos
científicos com o escopo de debater a prática de temas da atualidade no
Direito de Família e Sucessões à luz do Código de Processo Civil.
Nesse evento, organizado e projetado com dedicação e esmero, o
IBDFAM/RS - Instituto Brasileiro de Direito de Família - Seção do Rio
Grande do Sul busca debater e promover a efetivação de um novo
ambiente jurídico no Mercosul, adequado às necessidades e à realidade da
sociedade contemporânea.

Para saber mais informações, clique aqui

ELIANA FRANCO 
NEME

• Doutorado em 
Direito pela 

Pontifícia 
Universidade 

Católica de São 
Paulo (PUC/SP) 

(2004);

• Mestrado em 
Direito, pela 

Instituição Toledo de 
Ensino Bauru, ITE*, 

Brasil (2001);

• Professora Associada 
da Universidade de 

São Paulo (USP) -
Faculdade de Direito 
de Ribeirão Preto na 

área de Direito 
Público com ênfase 

em Direito 
Constitucional e 

Direitos 
Fundamentais;

• Professora do Centro 
Universitário de 

Bauru, no Centro de 
Pós-Graduação em 
Direito, Cursos de 

Mestrado e 
Doutorado, incluídos 

na área de 
concentração: 

"Sistema 
Constitucional de 

Garantia de 
Direitos“;

• Tem experiência na 
área de Direito, 

especialmente em 
Direito Público, 

atuando 
principalmente nos 

seguintes temas: 
Direito 

Constitucional, 
Constituição Federal, 
Constituição e Brasil, 
direitos humanos em 

juízo, direitos 
humanos nas cortes 

internacionais, 
tribunais 

internacionais e 
jurisprudência 
internacional;

• Trabalha atualmente 
com o sistema 

constitucional de 
proteção das 

minorias, com a 
proteção da 

intimidade e com a 
proteção dos 

animais. 

ANIVERSARIANTES DO MÊS

Parabéns aos nossos aniversariantes do mês de Junho (Mestrandos/Doutorandos)

CHAMADA DE ARTIGO – OPORTUNIDADE DE PUBLICAÇÃO

REVISTA PARADIGMA (Qualis B1). FLUXO CONTÍNUO. Publicação
quadrimestral, vinculada ao Programa de Pós-Graduação em
Direito da Universidade de Ribeirão Preto – UNAERP, se destina à
divulgação de trabalhos inéditos com temas relacionados aos
direitos coletivos e à cidadania, que correspondem às linhas de
pesquisa do referido programa. Mais informações: clique aqui.

REVISTA DA FACULDADE DE DIREITO DO SUL DE MINAS (Qualis
B1). Dossiê temático – “Educação: Direito Constitucional
indispensável às democracias”. O Dossiê propõe contribuir com a
discussão sobre a educação no contexto dos Estados
Democráticos, de forma a articular perspectivas normativas e
educacionais. O foco da proposta é explorar as implicações do
Direito Constitucional à educação na estruturação do sistema
educativo (nos seus vários níveis) e na definição das políticas
educativas. Os trabalhos de pesquisa podem incidir sobre os
diferentes níveis e modalidades de ensino, os diversos órgãos e
agentes envolvidos, as atuações docentes e/ou discentes, as
temáticas transversais referentes ao desenvolvimento social,
gênero, etnia e raça, com vistas ao fortalecimento da Educação
enquanto direito constitucional indispensável para a democracia.
Mais informações: clique aqui

REVISTA BRASILEIRA DE CIÊNCIAS CRIMINAIS (RBCCrim) (Qualis
A1) Dossiê temático: Justiça Restaurativa”. O dossiê pretende
explorar o desenvolvimento da justiça restaurativa – em termos
teóricos e práticos – no campo da justiça criminal e juvenil, com
ênfase no Brasil e na América Latina. O intuito é observar se a
justiça restaurativa tem sido capaz de incorporar as
particularidades desses contextos periféricos, relacionados à
justiça social. Especialmente em relação ao caso brasileiro, esta
publicação pretende verificar se a justiça restaurativa se mostra
um espaço adequado para discutir características da sociedade
brasileira responsáveis pela manutenção de desigualdades
sociais, refletidas na atuação do sistema penal, a exemplo do
racismo estrutural, da violência de gênero e da violência
institucional. Mais informações: clique aqui.

REVISTA DE DIREITO CIVIL CONTEMPORÂNEO (RDCC ) (Qualis
A2). Periódico trimestral da Thomson Reuters/Revista dos
Tribunais e editada pela Rede de Pesquisa de Direito Civil
Contemporâneo. Chamada permanente de artigos, pareceres,
comentários jurisprudenciais e legislativos, resenhas de obras
bibliográficas. A publicação ocorrerá em duplo formato: impresso
e digital na Revista dos Tribunais Online –
www.revistadostribunais.com.br e com conteúdo parcial na
página. Mais informações: clique aqui.

VITOR MONARIN 23/06
MARCUS VINÍCIUS BRAZ SALES 24/06
CARINE ALFAMA LIMA TOKUMI 29/06
HELOISA FERNANDA P. BORDINI                  30/06

BRUNA BECARI DE ALMEIDA 04/06
MARIANA DELLA TORRE REAL 08/06
DEOMAR ADRIANO GMACH 09/06
MICAELA MAYARA RIBEIRO 13/06
JOSIANE CRISTINA CREMONIZI GONÇALES 16/06

https://www.ibdp.org.br/eventos/xvi-congresso-brasileiro-de-direito-previdenciario/
https://congressointercontinental.com.br/
https://nelb.pt/2022/04/28/ii-congresso-internacional-de-direito-constitucional200-anos-da-independencia-do-brasil-e-da-primeira-constituicao-portuguesa/
https://revistas.unaerp.br/paradigma
https://www.fdsm.edu.br/revista-da-faculdade-de-direito-do-sul-de-minas/diretrizes-para-autores.
https://www.ibccrim.org.br/media/documentos/doc-09-09-2021-20-12-16-690904.pdf.
http://www.direitocivilcontemporaneo.com/
https://conpedi.org.br/2022/05/chamada-de-artigos-n-32-para-a-revista-de-direito-civil-contemporaneo-qualis-a2/
https://www.e-publicacoes.uerj.br/index.php/quaestioiuris/index
https://www.congressomercosul.com/
https://www.congressomercosul.com/

