
Eixos Temáticos 

 

1) Os perigos da liberdade de expressão na área do direito da criança e do 

adolescente 

Coordenação: Drª Daniela Richter e Ms Marcelle Louzada. 

O presente eixo busca refletir sobre a necessidade da efetivação dos preceitos 

da Doutrina Jurídica da Proteção Integral no que tange a um tema específico da 

liberdade de expressão do Direito da Criança e do Adolescente a partir das 

noções de sociedade da informação e dos limites impostos a estes direitos. 

Podem ser abordados tanto os problemas ligados à extimidade por parte dos 

pais em relação aos pequenos, quanto os pontos positivos e negativos de seus 

próprios posicionamentos. Um grande nicho de discussão também pode ser 

relativo aos problemas de bullying e cyberbullying que envolvem sobremaneira 

as causas e consequências dessa liberdade excessiva.  

2) O direito civil no século XXI 

Coordenação: Drª Daniela Richter , Ms Luís Carlos Gehrke e Ms Luciane de 

Freitas Mazzardo 

O presente eixo busca refletir sobre a constitucionalização do direito privado e 

as novas criações legislativas dos últimos anos, sobretudo, aquelas que são 

significativas para os limites da autoridade estatal e da autonomia privada no que 

tange aos atos negociais e ao direito de família. Pretende, ainda, a discussão de 

novos temas relativos a capacidade na teoria geral do direito civil, aos aspectos 

patrimoniais relativos a alimentos, regimes de bens, família e sucessões, assim 

como as questões civis relacionados às discussões de gênero e feminismo.  

 

3) Meios alternativos de resolução dos conflitos: Mediação, arbitragem e 

práticas restaurativas 

Coordenação: Ms  Angélica Cerdotes, Ms Joseane Mariani Ceolin de Andrade 

Pedroso e Esp. Cristina Martins  

O presente eixo pretende promover debates e reflexões acerca da teoria e da 

aplicação dos métodos alternativos e complementares de solução de conflitos. 

Em especial, direciona-se àqueles que são orientados pela busca por soluções 

dialogadas e não-impositivas e o fortalecimento da cultura voltada a paz social, 

tais como a mediação, a conciliação e a justiça restaurativa. Busca, ainda, 

respostas aos problemas do acesso formal e material à justiça, abordando ideias 

e possibilidades para a efetividade deste direito fundamental. 



 
 

4) Ciências Criminais, Constituição e Democracia: aspectos 

contemporâneos 

Coordenação:  Ms Tábata Mendonça e  Ms Luiza Rosso Mota 

O eixo temático tem por objetivo propiciar o diálogo e o debate em torno das 

mais variadas questões referentes ao Direito Penal, ao Processo Penal e à 

Criminologia, e suas (in)conformidades com princípios constitucionais basilares 

em um Estado Democrático de Direito. Além disso, visa discutir as questões que 

permeiam os institutos jurídicos criminais na complexidade da sociedade 

contemporânea, marcada pela velocidade, informação, entre outros elementos 

que compõe a "sociedade do risco". 

 

5) O direito à privacidade na sociedade da informação  

Coordenação: Esp. Patrick Costa Meneghetti e Bruno Mello Correa de Barros 

O presente eixo busca refletir sobre as temáticas inerentes à sociedade 

informacional e sua marca que é a instantaneidade, a fluidez e os fluxos 

informacionais, demonstrando a sua penetrabilidade na sociedade hodierna. No 

mesmo fulcro, pretende-se explorar os ganchos jurídicos cabíveis ao tema em 

comento, como, por exemplo, o tratamento dado pelos tribunais acerca da 

aplicabilidade do Marco Civil da Internet perante os casos de violação do direito 

à privacidade dos usuários da rede, do mesmo modo a casos que tocam ao 

iminente Direito Digital. Ainda, a partir das noções de sociedade da informação 

e de privacidade, pretende-se fazer a discussão de trabalhos que versem sobre 

a questão da influência da internet no direito à privacidade, detendo-se a 

discussão na proteção a ela, considerando especialmente a questão de gênero, 

tendo como referência mecanismos de proteção, como a Lei Carolina 

Dieckmann e também a recente legislação que trata do Direito Digital no país, 

qual seja a Lei 12.965/2014 – Lei do Marco Civil da Internet.  

 

6) Contemporaneidade e processo 

Coordenação: Ms Joseane Mariani Ceolin de Andrade Pedroso, Ms Karina 

Schuch Brunet e Ms Manuela Pereira Savio 

O presente eixo busca discutir os aspectos contemporâneos do direito 

processual. Especificamente, pretende refletir a respeito da nova ordem 

processual civil e sua repercussão para a concretização de uma sociedade plural 

e democrática. Pretende, ainda, refletir sobre estes novos instrumentos 



processuais, bem como a função do processo e suas normas fundamentais, com 

vistas à efetividade da justiça.  

7) Meio ambiente de trabalho e direitos fundamentais 

Coordenação: Ms Rosanna Vetuschi e Ms Luiza Rosso Mota 

O presente eixo busca discutir o  Direito do Trabalho e suas interseções com o 

Direito Ambiental, refletindo sobre as questões relacionadas com a sobreposição 

do capital sobre os direitos fundamentais do trabalhador a um ambiente 

saudável. Pretende-se, também, fazer o debate sobre a legislação vigente em 

relação ao tema e sua concretização na sociedade contemporânea.  


