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EDITORIAL 
 

 
RELANÇAMENTO DO CONSILIUM, UMA CONQUISTA DO SABER 

 
 

Na sociedade da informação, o relançamento da Revista Eletrônica do Curso de Direito 
Consilium contribui para divulgar e compartilhar o conhecimento. É uma conquista do saber. A 
finalidade da revista é difundir os trabalhos científicos produzidos pelos professores do curso de 
Direito e áreas afins. A revista valoriza o trabalho dos estudantes do Núcleo de Pesquisa Jurídica 
com a publicação dos trabalhos desenvolvidos na iniciação científica do Unieuro. O Consilium é 
instrumento que visa proporcionar reflexões sobre os mais variados assuntos jurídicos, de modo 
inter, multi e transdisciplinar. Busca, ainda, apresentar os trabalhos desenvolvidos pelas 
comunidades locais, regionais, nacionais e internacionais. 

A Revista está organizada em três partes: Entrevista, Artigos Científicos e Resenhas. 
A primeira parte traz uma entrevista sobre O Ensino Jurídico no Brasil: perspectivas, com 

o professor Stênio Ribeiro. A segunda entrevista faz uma reflexão sobre O Fracasso da Rodada 
Doha, com a professora. Inez Lopes. A terceira entrevista, Nas Sendas do Direito Hebraico, com 
o professor Rodrigo Palma, aborda a relevância do conhecimento do Direito Hebraico na 
contemporaneidade,  

O professor Tiago Lemanczuk Fraga Caetano leciona sobre Thomas Hobbes: A Condição 
da Humanidade e as Causas de Geração de um Estado, analisando a dedicação do filósofo ao 
tema da política em razão da possível dissolução do Estado diante das crises sociais de sua época. 

A revista apresenta o trabalho elaborado pela professora Inez Lopes intitulado Breves 
Considerações sobre os Princípios Constitucionais das Relações Internacionais, na qual analisa 
esses princípios como norteadores de um novo paradigma na construção do Estado democrático 
de direito, como valores supremos da vida social que transcendem os limites territoriais estatais. 

O Princípio da Separação dos Poderes é um trabalho apresentado pela professora Thaís 
Ramos Rocha, que traz uma reflexão sobre a necessidade de repensarmos a estrutura e o 
funcionamento dos Poderes Constituídos. 

A Forma de Efetivação do Princípio da Celeridade Mediante a Coibição do Abuso 
Processual é analisada no trabalho desenvolvido pela professora Renata Malta Villas-Bôas, que 
aborda a busca de um processo célere e justo pela sociedade. 

No que tange ao Direito Empresarial, o professor Leonardo Gomes de Aquino escreve 
sobre os Elementos Acidentais: Análise do Plano da Eficácia dos Negócios Jurídicos, em que 
aborda os elementos que interferem na eficácia do negócio jurídico. 

A Revista Consilium apresenta resenhas de capítulos da obra de Joseph Stiglitz, 
Globalização, Como Dar Certo, elaboradas pela estudante de Direito Ana Cristina Cerqueira da 
Silva, e uma resenha informativa sobre A Proteção da Pessoa Humana no Conflito Armado 
Colombiano, elaborada pelos estudantes de Direito Ismael Leandro e Leonardo Santos. 
 
Uma ótima leitura a todos! 
 
Inez Lopes Matos Carneiro de Farias 
Editora 
 


