
Editorial

A Revista Conexão Acadêmica, na perspectiva do objetivo pretendido traçado 

como  aporte  teórico-metodológico  pela  instituição,  almejando  atender  de  forma 

pertinente ao contexto que a circunda, trabalho-pesquisa-extensão, inicia sua trajetória, 

contando com um corpo editorial de alto nível intelectual e acadêmico-científico.

As metas delimitadas para sua criação vêm sendo trabalhadas, com o objetivo de 

informar,  de  trocar  e  compartilhar  experiências;  em especial,  de  divulgar  os  novos 

participantes  da realidade  científica  no cenário  da pesquisa regional,  nacional  e,  até 

mesmo,  de  âmbito  internacional.  Nesse  sentido,  mister  se  faz  ressaltar  que,  para  o 

intercâmbio  de  informações  e  fontes,  contamos  com a  participação  de  doutores  de 

calibre nacional e internacional – reconhecedores das ciências sociais, que nos brindam 

com sua experiência e fomentam a nossa capacidade de aprimorar e desenvolver, com 

vigor, um trabalho cada vez mais aberto aos meandros da pesquisa e da divulgação das 

vertentes que vêm sendo discutidas em nosso cotidiano.

Posto isso, o compromisso é permitir, de forma promissora,  o crescimento dos 

que pretendem, junto conosco, divulgar e mostrar suas novas e arrojadas teorias.

Gostaríamos, igualmente, de cumprimentar, aqueles que acreditaram na proposta 

da  Conexão  Acadêmica  e  que  participam  conosco  deste  momento  de  especial 

formalização de um desejo tão real quanto se faz, neste momento, aos autores que nos 

brindaram  com  seus  trabalhos,  aos  quais  agradecemos,  desde  já,  por  sua  valiosa 

contribuição; e, a cada um, particularmente,  por sua confiança em nossa seriedade e 

comprometimento.

E, como uma breve apresentação da segunda edição, segue abaixo a relação de 

artigos:

I  -  EFICÁCIA  E  PERSPECTIVAS  MODERNAS  DOS  DIREITOS  DA 

PERSONALIDADE,  de  nossa  autoria,  e  da  aluna  Claudecir  Martins  Simões  dos 

Santos, aborda uma perspectiva da importância nacional de tais direitos.

II - TRANSEXUALISMO: repercussões jurídicas,  de autoria  da professora Dulce 

Diniz, discute questões relevantes e modernas sobre as discussões do transexualismo. 

(trabalho apresentado na Semana Acadêmica em forma de Seminário da Universidade 

Iguaçu, Campus V, maio/2011).



III - UM ANO DA E.C. Nº 66/10 E CELERIDADE DO DIVÓRCIO, de autoria da 

professora Hildeliza Lacerda Tinoco Boechat Cabral, traz informações e dados sobre a 

emenda Constitucional que instituiu o divórcio (trabalho apresentado em Seminário – 

Universidade Iguaçu, Campus V, junho/2011). 

VI  –  PROTEÇÃO LEGAL DO PATRIMÔNIO CULTURAL NO MUNICÍPIO 

DO  RIO  DE  JANEIRO  –  TOMBAMENTO  E  ÁREAS  DE  PROTEÇÃO  AO 

AMBIENTE  CULTURAL,  de  autoria  de Renata  da  Silva  Dias  Costa,  aponta  a 

importância da proteção ao patrimônio Cultural do Município do Rio de Janeiro.

V – RESTRIÇÃO LEGISLATIVA À ESCOLHA DO REGIME DE BENS PARA 

OS BRASILEIROS MAIORES DE SETENTA ANOS DE IDADE, LEI 12.344, de 

09.12.2010,  cujas  autoras, Liane  Maria  Busnello  Thomé  e  Mariele  Maritê  Depcke, 

destacam as posições destinadas ao assunto na doutrina e nas jurisprudências pátrias.

VI  –  SISTEMA  TRIBUTÁRIO  NACIONAL  versus TRIBUTO  ÚNICO:  uma 

possibilidade de implementação,  de autoria de Jairo Barros, pesquisa a importância, 

controvérsias e possibilidades de existência de um tributo único.

VII - UMA VISÃO JURÍDICA E CRÍTICA SOBRE A CULPABILIDADE E A 

MAIORIDADE  PENAL NO BRASIL  –  trabalho  de  autoria  da  professora Inessa 

Trocilo Rodrigues Azevedo, o qual propõe detectar as controvérsias da questão relativa 

à maioridade no País. 

VIII  - A  PROTEÇÃO  DO  DIREITO  À  VIDA  COMO  GARANTIA 

CONSTITUCIONAL  NA  PESQUISA  COM  CÉLULAS-TRONCO 

EMBRIONÁRIAS COM VISÃO BIOÉTICA,  de autoria  de Iure Simiquel  Brito, 

constitui-se  um trabalho  de  ávida  importância  nos  dias  atuais,  sucumbindo  mitos  e 

impondo novas direções.

IX  -  UMA  REFLEXÃO  SOBRE  A  TEORIA  DA  DESCONSIDERAÇÃO  DA 

PERSONALIDADE JURÍDICA, EM MATÉRIA TRIBUTÁRIA – UMA VISÃO 

SOBRE  O  DIREITO  BRASILEIRO  E  ARGENTINO,  autores  Cléber  Reis  de 



Oliveira  e  Luciana  Klein,  traz  para  brindar  esta  edição  um sistema  comparado  de 

normas entre as nações argentina e brasileira.

 X  -  A  NOVA  LEI  DOS  ALIMENTOS  GRAVÍDICOS  E  SUA 

INCONSTITUCIONALIDADE,  de  autoria  do  professor  Francisco  Carvalho 

Correa, discute a existência e aplicabilidade da Lei 11.804/2008.

XI  -  PONDERAÇÃO  DE  INTERESSES  E  “IRREVOGABILIDADE”  DA 

ADOÇÃO,  de  autoria  da  aluna  Nilda  Siqueira  Andrade  e  da  professora  Hildeliza 

Lacerda  Tinoco  Boechat  Cabral,  abordando  e  discutindo  a  excepcionalidade  da 

revogação da adoção. 
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