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Ciclo de debates em 11/12  
vai anteceder lançamento  
da ‘Revista da Assejur’  
Evento terá ciclo de debates jurídicos sobre temas vinculados às recentes modificações legislativas  
no processo civil brasileiro 

 
 

A cerimônia de lançamento da Revista da Assejur está confirmada para o dia 11 de dezembro (segunda-
feira), na sala 108 do prédio anexo do Tribunal de Justiça. Os trabalhos terão início às 17h, com a realização 
do Primeiro Ciclo de Debates, que vai tratar de temas relacionados ao processo civil (confira no quadro abaixo). 
Os palestrantes convidados são: Vitório Garcia Marini, assessor jurídico, Luiz Osório Moraes Panza, de-
sembargador do Tribunal de Justiça, e Sandro Gilbert Martins, professor da Faculdade de Direito de Cu-
ritiba (Unicuritiba) e do Instituto de Direito Romeu Felipe Bacellar. 

As palestras - As palestras tratarão dos seguintes assuntos: “O dever de fundamentação das decisões 
judiciais sob a perspectiva da hermenêutica da alteridade” (Luiz Osório Moraes Panda), “Mandado de 
segurança contra ato judicial” (Sandro Gilbert Martins) e “A lei em tese e a lei de efeitos concretos na 
impetração coletiva preventiva: definições a partir da norma jurídica de Norberto Bobbio” (Vitório Garcia 
Marini). 

Primeiro número - Criada com o objetivo de divulgar estudos elaborados por assessores jurídicos e per-
sonalidades na área do direito, a Revista da Assejur, em seu primeiro número, destaca uma entrevista com 
Romeu Felipe Bacellar Filho, um dos maiores administrativistas do Brasil. A publicação também conta 
com a colaboração de Jordi García Viña, catedrático de direito do trabalho da Universidade de Barcelona, 
e dos seguintes autores: Mariana da Costa Turra Brandão, Marcelo Oliveira dos Santos, Mário Montanha 
Teixeira Filho, Lucas Cavalcanti da Silva, Vitório Garcia Marini, Vinicius Silva Nass, José Henrique de 
Lima Barbosa e Diego Martins Nadal.  

  

 
 

 
 

AGENDA                                                 -                                                        

 

• Primeiro Ciclo de Debates Assejur 
• Lançamento da Revista da Assejur 

Data: 11/12/17 
Local: sala 108 do prédio anexo do Tribunal de Justiça 
Horário: a partir das 17h 


