
EDITORIAL 
 

O DIREITO E A SOCIEDADE HIPERCOMPLEXA SOB A LENTE DOS PESQUISADORES 
DO UNIEURO: UM PROJETO DE ESCOLA JURÍDICA EM FRANCA CONSOLIDAÇÃO 

Dedicado à Fernanda, notável partícipe 
de nossa caminhada de sucesso, mãe e 
irmã de nossos sonhos e desafios. 

 

O presente momento vivenciado pelo Curso de Direito do Centro Universitário Euro-
Americano tem nos reservado gratas surpresas: conquistas notáveis surgidas no horizonte do 
desenvolvimento acadêmico de seu projeto pedagógico, marcadas pela incessante atividade da 
Coordenadoria do Curso e da Pró-Reitoria de Graduação, na busca pelo melhor ambiente 
acadêmico de produção e culto dos estudos jurídicos do Distrito Federal. 

O trabalho compenetrado de gestão educacional, de harmonização dos componentes 
curriculares e da relação professor x aluno são o resultado de uma política voltada para a 
satisfação do quadro atual e, no entanto, não descuram de um compromisso futuro: entregar à 
sociedade não apenas um bacharel em direito, mas um melhor cidadão e, sobretudo, um 
profissional de apurado senso crítico, menos preocupado em memorizar códigos, e mais afeto 
às condições de possibilidades de realização humana e social dos anseios da justiça. 

Com esse espírito, notem-se as relevantes iniciativas da Coordenadoria e, 
particularmente, do Núcleo de Prática Jurídica e do Núcleo de Trabalho de Conclusão de 
Curso em vitalizar a integração plena entre teoria e prática com iniciativas arrojadas e que 
traduzem melhorias não apenas para os que aqui se formam, mas para todo o ambiente social 
circundante. É o caso do feliz contributo prestado pelo Núcleo de Prática Jurídica que, nesse 
último semestre, passou a atender, também, as demandas sociais da população de Ceilândia. 

 O segundo número da Revista Eletrônica do Curso, ora apresentada, é a marca 
indelével da consolidação do projeto global de se fazer o melhor ambiente jurídico-científico. 
E com o compromisso de manter a produção continuada da pesquisa em nossas Arcadas, é 
com extrema alegria que tornamos a entregar mais um volume de textos inéditos e de 
primorosa qualidade.  

 O conteúdo dos artigos é variado e riquíssimo. 

 Pela escrita instigante dos professores Antônio Alberto do Vale Cerqueira e Priscilla 
de Almeida Antunes, chega-nos o artigo intitulado “Mecanismos de Defesa da Ordem 
Democrática e Terrorismo Internacional”. 

 A inserção internacional fica por conta do artigo “Política Criminal y Sistema de 
Justicia Penal Juvenil - un análisis comparativo entre los modelos español y brasileño”, de 
autoria dos professores Emiliano Borja Jiménez e César Chaves Pedron, catedráticos da 
Universidade de Valencia (Espanha). 

“Fundamentos Constitucionais do Processo: o Devido Processo Constitucional e os 
demais Princípios Processuais identificados no Horizonte da Norma Ápice” é o tema 
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invocado por esse Editor, em que são enfocadas as garantias processuais constitucionais em 
espécie. 

A Profa. Eneida Orbage de Britto Taquary, por sua vez, brindou-nos com uma 
interessante leitura crítica sobre um assunto ainda pouco abordado pelos juristas pátrios, qual 
seja, a percepção africana dos direitos humanos.  

O historiador e acadêmico de Direito Paulo Paiva, a seu turno, cuidou de revisitar as 
bases conceituais que perfazem o Estado Moderno, concedendo ênfase às teorias que versam 
sobre a soberania.   

 A Consilium compõem-se, ainda, dos artigos sobre “O Direito Espartano” e sobre “O 
Direito entre os Povos Nórdicos na Era Viking (Sécs. VIII a XI)”, de elaboração do Prof. 
Rodrigo Freitas Palma, cujas investigações no campo das ciências jurídico-históricas revelam-
no um profundo conhecedor da formação do Direito Ocidental. 

A nova edição é um passo decisivo para a consolidação da prática de pesquisa e da 
produção monográfica, no âmbito do Curso de Direito. O incentivo necessário veio pelas 
mãos do Prof. Lúcio Brito Castelo Branco, Coordenador de Iniciação Científica do 
UNIEURO. O nosso “muito obrigado” deve ter especial significação quando dirigido ao 
estimado Revisor, Prof. Robson André da Silva. O coro de agradecimentos não estaria 
completo se não incluísse, também, a especialíssima participação de nossa Bibliotecária, a 
Profª Íris Soares, responsável pela geração da catalogação que nossa linha editorial recebeu. 

 A presente edição é dedicada, por força da plenitude de amizade que nos une, à 
professora Fernanda Wendling, recentemente falecida. 

 A passagem da Profa. Fernanda por nossa Instituição não deixou apenas colegas de 
profissão, mas verdadeiros e sinceros amigos, ainda extremamente consternados com seu 
prematuro desaparecimento.  

Casada com Saulo Moura Cunha e mãe dos pequenos Julia e Gabriel, Fernanda nasceu 
em Petrópolis-RJ, onde cursou bacharelado em Direito pela Universidade Católica de 
Petrópolis. Especialista em Magistério Superior pela Universidade Estácio de Sá, Ex-
Professora da Universidade Católica de Petrópolis, Fernanda Wendling ingressou no 
UNIEURO em 2003, onde exerceu a função de Assessora da Coordenação desde 2004 e 
lecionou as disciplinas Direito do Trabalho, Direito Processual do Trabalho, Estágio 
Supervisionado e Direito Previdenciário.  

Ela sempre foi e continuará sendo parte de nossa Instituição e estará presente em 
nossos pensamentos, ações e, sobretudo, no sucesso dos seus queridos alunos. 

 
Em sua homenagem, vertem-se os escritos desta edição da Consilium.

Gustavo Rabay Guerra 
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