
 

 

Simpósio Filosofia do Direito e seus Meandros 
25/10/2019 – Das 8h00 às 22h00. 

 

O Simpósio "Filosofia do Direito e seus Meandros" – UNIMES – inaugura um espaço para a 

reflexão jusfilosófica, chamando à participar deste projeto juristas, filósofos, pensadores das 

mais diversas áreas, professores e alunos, graduandos e graduados, pós-graduandos e pós-

graduados, Mestres e Doutores, Pós-Doutores, de modo a ampliar a discussão dos 

meandros jusfilosóficos, desde os tempos antigos à atualidade, pensando o Direito em sua 

essência, de forma principiológica e fundamental, atentando à complexidade de 

pensamentos que estruturam o cosmos jurídico e a influência que exercem até os dias 

atuais. O evento conta com grandes nomes da academia (jusfilósofos, filósofos, juristas e 

pensadores de grande expressão), que contribuirão para a construção de um debate 

robusto sobre os temas ofertados. 

 

PROGRAMAÇÃO 

 

8h00 – 8h45 – Credenciamento  

 

9h00 – 9h25 

“Entre Platão e Aristóteles: o embate hermenêutico Agostiniano-Tomista” 

 

Josué Ricardo Menossi de Freitas 

Mestre em Direito pela Faculdade Autônoma de Direito 

– FADISP (Bolsa Capes - Ministério da Educação do 

Brasil), com créditos realizados na Università degli Studi 

di Siena, Itália. Especialista em Direito Público pela 

FDDJ, Bacharel em Direito pela FMU. Advogado.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

9h25 – 10h15 

“O Direito na Encruzilhada da Democracia” 

 

Marcio Anatole de Sousa Romeiro 

 

Mestre e doutor em filosofia pela Université 

Catholique de Louvain (Bélgica), professor de 

História na Rede Municipal de Educação de 

São Paulo. Tradutor francês-português, 

particularmente de obras filosóficas. 

 

 

 

 

 

 

 

10h15 – 11h05 

 “Nietzsche e a Genealogia do Direito” 

 

Henrique Garbellini Carnio 

Doutor e mestre em filosofia do 
direito pela PUC/SP. Pós-doutor em 
Filosofia pela UNICAMP. Professor 
permanente do programa de 
Mestrado e Doutorado da FADISP. 
Professor do programa de Mestrado 
em Direito Constitucional Econômico 
da UNIALFA. Professor da Faculdade 
de Direito da Universidade 
Presbiteriana Mackenzie. Advogado. 

 

 

 

 



 

11h05 – 12h00 

“Ética e Direitos Humanos” 

 

Francisco Pedro Jucá  

Doutor em Direito do Estado pela 
Universidade de São Paulo. Livre Docência 
pela Universidade de São Paulo - Democracia 
e Finanças Públicas. Possui Doutorado em 
Direito das Relações Sociais pela Pontifícia 
Universidade de São Paulo, e, Pós-
Doutoramento na Universidade de 
Salamanca (Espanha). Atualmente é 
Professor Permanente do Programa de Pós-
Graduação Stricto Sensu da FADISP. Tem 
experiência na área de Direito Constitucional, 
com interesse na Organização dos Poderes e 
em Teoria Constitucional, e, Regime Jurídico 
do Poder Administrativo e Financeiro e suas 
relações com o direito privado, atuando 
principalmente nos seguintes temas: 
globalização, institucionalização, integração 
regional, flexibilização e tutela jurídica.  

 

 

 

 

___________________________ 

15h00 – 18h00 

Alguns artigos serão selecionados e seus autores apresentarão artigos, sendo 10 

minutos para a exposição e 5 minutos para perguntas e respostas. 

 

 

 

 

 

 

 



 

19h30 – 20h20 

“O Papel da Doutrina na Decisão Judicial” 

 

João Paulo Marques dos Santos 

Doutorando e Mestre pela Faculdade 

Autônoma de Direito - FADISP. Assessor-chefe 

da Secretaria de Estado da Saúde do Amazonas. 

Parecerista da Revista Legalis Scientia. 

  

 

 

 

 

 

20h20 – 21h10 

"Os Monarcômacos e o Direito de Resistência"  

 

Gerson Leite de Moraes  

Doutor em Ciências da Religião pela PUCSP. 

Doutor em Filosofia pela UNICAMP.  Professor do 

Mestrado em Ciências da Religião da 

Universidade Presbiteriana Mackenzie. 

  

 

 

 

 

 

 

 

 



 

21h10 – 22h00 

“Filosofia, Educação e Direito” 

 

Hélcio de Abreu Dallari Júnior 

PhD em Ciências pela Faculdade de Medicina da 

UNIFESP, Mestre em Direito do Estado pela 

Faculdade de Direito da USP, Tutor para Gestão 

Social em Saúde pelo BID. 

• Banco Interamericano de Desenvolvimento. 

Professor da Faculdade de Direito da Universidade 

Presbiteriana Mackenzie.  

 

 

 

 

 

 

___________________________ 

22:00 - Espaço para Perguntas e Debates 

22:20 - Encerramento do Evento. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

APRESENTAÇÃO 

O Simpósio "Filosofia do Direito e seus Meandros" – UNIMES – inaugura um espaço para a 
reflexão jusfilosófica, chamando à participar deste projeto juristas, filósofos, pensadores das 
mais diversas áreas, professores e alunos, graduandos e graduados, pós-graduandos e pós-
graduados, Mestres e Doutores, Pós-Doutores, de modo a ampliar a discussão dos 
meandros jusfilosóficos, desde os tempos antigos à atualidade, pensando o Direito em sua 
essência, de forma principiológica e fundamental, atentando à complexidade de 
pensamentos que estruturam o cósmos jurídico e a influência que exercem até os dias 
atuais. O evento conta com grandes nomes do pensamento jusfilosófico, que contribuirão 
para a construção de um debate robusto sobre os temas ofertados. 
 

Já, desde os primórdios, os meandros da Filosofia firmam as balizas de cosmovisões que 

vinculam, inclusive, a Hermenêutica Jurídica e a marcha do Direito, percorrendo por toda a 

História da Humanidade: desde Platão e Aristóteles, fluindo pelos ideais religiosos 

medievais, filosofias do Renascentismo, Iluminismo, até os dias hodiernos, em que as 

ideologias afloram em embates político-sociais. 

 

Assim, em um evento inédito para discussões tão abertas, apresentamos o Simpósio 

"Filosofia do Direito e seus Meandros", a partir de reflexões de jusfilósofos, filósofos, juristas 

e pensadores de grande expressão. 

 

SUBMISSÃO DE ARTIGOS E COMUNICAÇÕES 

 

Chamada de Artigos e Comunicações para o Simpósio "Filosofia do Direito e seus Meandros" 

 

A Revista Legalis Scientia (http://periodicos.unimesvirtual.com.br/index.php/direito) e a 

UNIMES convidam a todos os alunos da instituição e demais interessados a submeterem artigos 

e resumos para comunicações com temas de aderência ao referido simpósio. Os artigos deverão 

seguir as regras definidas pela revista para possível publicação. Os resumos serão submetidos 

para apreciação e possível apresentação no evento: "Filosofia do Direito e seus Meandros" e/ou 

publicação em edição da Revista _Legalis Scientia_. 

 

O seminário ocorrerá em 25/10/2019, durante todo o dia, sendo que as comunicações ocorrerão 

das 15:00h. às 18:00h. O tempo para apresentação será de 10 minutos, acrescentado de 5 

minutos para arguições e respostas. 

 

Serão contemplados 10 autores para apresentação oral de trabalhos (comunicações) e, quanto 

à submissão de artigos, serão contemplados os autores que atenderem às formalidades e seus 

trabalhos forem aprovados pelos pareceristas da revista, para publicação em edições definidas 

pela direção da revista, podendo ser edição especial ou ordinária. 

http://periodicos.unimesvirtual.com.br/index.php/direito


 

O prazo final para envio do artigo à revista e resumo de comunicação será dia 17/10/2019, para 

o e-mail: simposiofilosofiaeseusmeandros@unimes.br 

 

Cada artigo poderá ter, no máximo, dois autores, sendo que o segundo autor, se houver, deverá 

ter, no mínimo, grau acadêmico de mestre. 

 

Além dos critérios definidos pela revista, os artigos e comunicações deverão apresentar capa 

com os seguintes dados, para submissão até a data supramencionada: 

 

 

1) Título do(a) artigo/comunicação/pôster.  

2) Nome do autor (deve ser o mesmo que o apresentador da comunicação). 

3) Aluno ou professor 

4) Grau acadêmico 

5) Vinculo institucional, na atualidade. 

6) Resumo de, no máximo, 600 palavras. 

 

 

INSCRIÇÕES 

(Modalidades) 

 

PARTICIPAÇÃO 

Deverão inscrever-se pelo site e, no ato do credenciamento, levar um kilo de alimento não 

perecível, que será doado a uma instituição de caridade da região. 

•  FAÇA AQUI A SUA INSCRIÇÃO 

 

CERTIFICADOS 

Os certificados serão disponibilizados diretamente no site, após a comprovação de 70% de 

presença no evento em 60 dias do término. Aos autores de comunicações orais, os certificados 

serão entregas na ocasião do simpósio 

O certificado estará disponível após o evento 

 

 

mailto:simposiofilosofiaeseusmeandros@unimes.br
https://server1.unimesvirtual.com.br/subscription_simposio.php


 

A CIDADE DE SANTOS 

• CLIQUE AQUI E CONHEÇA MAIS SOBRE A CIDADE DE SANTOS 
 

 

FALE CONOSCO 

Enviar formulário para o e-mail: simposiofilosofiaeseusmeandros@unimes.br 

Nome Completo: 

Instituição: 

Grau Acadêmico: 

Telefone: 

E-mail: 

Mensagem: 

  

Revista Legalis Scientia 

 

http://www.santos.sp.gov.br/?q=hotsite/conheca-santos

