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ASSOCIAÇÃO CULTURAL E EDUCACIONAL DO PARÁ – ACEPA 

CENTRO UNIVERSITÁRIO DO ESTADO DO PARÁ – CESUPA 

PROGRAMA DE PÓS-GRADUAÇÃO STRICTO SENSU EM DIREITO 

Anexo I 

1. Área de Concentração: Direito, Políticas Públicas e 

Desenvolvimento Regional  
 

2. Linhas de Pesquisa  

2.1. Direito, Políticas Públicas e Direitos Humanos 

Nesta linha devem ser contextualizados os projetos cuja pesquisa tenha por 
objetivo desenvolver a discussão aplicada sobre como os instrumentos jurídicos 

podem ser utilizados para criar, formular, monitorar e avaliar políticas públicas 
para ampliar e melhorar a proteção dos direitos humanos, em especial, na região 

amazônica. 

2.2. Direito, Ambiente e Desenvolvimento Regional 

Nesta linha devem ser contextualizados os projetos cuja pesquisa tenha por 

objetivo, de forma aplicada, desenvolver a discussão quanto aos problemas 

relacionados ao ambiente natural e urbano na Amazônia, tendo como pano de fundo 

o desenvolvimento regional. 

2.3. Direito e Relações Privadas na Amazônia 

Nesta linha devem ser contextualizados os projetos cuja pesquisa tenha por 

objetivo problemas relacionados ao direito privado no contexto da nossa região. 

 

3. Quadro Docente 

Prof.ª. Doutora Ana Elizabeth Neirão Reymão 

Prof. Doutor Dennis Verbicaro 

Prof. Doutor Homero Lamarão Neto 

Prof. Doutor Jean Carlos Dias (Coordenador) 

Prof. Doutor José Claudio Monteiro de Brito Filho (Vice Coordenador) 

Prof. Doutor José Henrique Mouta Araújo 

Prof.ª. Doutora Juliana Rodrigues Freitas 

Prof.ª. Doutora Lise Vieira da Costa Tupiassu Merlin 

Prof.ª. Doutora Luciana Costa da Fonseca 

Prof. Doutor Luis Antonio Monteiro de Brito  

Prof.ª. Doutora Natalia Mascarenhas Simões Bentes 

Prof.ª. Doutora Rafaela Teixeira Sena Neves 

Prof. Doutor Sandro Alex Souza Simões 

Prof.ª. Doutora Suzy Elizabeth Cavalcante Koury 

Prof.ª. Doutora Vanessa Rocha Ferreira 

 

4. Grupo de Pesquisa
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PROJETO 
DESCRIÇÃO 

LINHA DE PESQUISA 
PROFESSORES(AS) 

RESPONSÁVEIS 

Analise Econômica do Direito na 

Fundamentação das decisões 

judiciais envolvendo Direitos 

Fundamentais 

Investigar a respeito do emprego da Análise 

Econômica do Direito na fundamentação das decisões 

judiciais, em especial, as voltadas para a concretização 

de direitos fundamentais, visando publicação. 

Direito, Políticas Públicas e 

Direitos Humanos 
Jean Carlos Dias 

Processo, Teoria do Direito e 

Jurisdição 

Analisar a aplicação do CPC em relação aos processos 

coletivos; verificação de novos instrumentos, como o 

IRDR e os recursos repetitivos, estão alcançando a 

concretização dos direitos fundamentais; a 

representação adequada dos processos coletivos 

analisadas em casos concretos; e a análise do 

posicionamento dos Tribunais brasileiros em relação 

à aplicação prática dos novos instrumentos 

processuais. 

Direito, Políticas Públicas e 

Direitos Humanos 

José Henrique Mouta 

 

Terias da Justiça e Políticas 

Públicas: Fundamentação 

Analisar as principais concepções teóricas de justiça: 

utilitarismo, libertarismo, marxismo, liberalismo 

igualitário e comunitarismo; e as concepções de 

liberdade em Kant, Mill, Rawls, Doworkin e Nozick. 

Direito, Políticas Públicas e 

Direitos Humanos 

Homero Lamarão 

José Claudio M. de Brito 

Filho 

 

Trabalho Decente 

O Grupo pretende que suas atividades resultem no 

aprofundamento, no meio docente, mas, com 

repercussões na esfera das relações de trabalho e, 

ainda, no âmbito judicial, pela atuação dos 

operadores do Direito, da discussão a respeito dos 

Direitos Humanos dos trabalhadores e das formas de 

sua realização. As linhas de pesquisa são: Liberdade 

sindical, Processo do Trabalho e Superexploração do 

Trabalho 

Direito, Políticas Públicas e 

Direitos Humanos 

José Claudio M. de Brito 

Filho 

Vanessa Rocha 
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Emprego, Subemprego e 

Políticas Públicas na Amazônia 

O objetivo geral do grupo é debater e investigar as 

questões pertinentes ao mundo do trabalho da 

Amazônia, em suas diversas nuances, relacionando-o 

com a economia local, a fim de propor políticas 

públicas de trabalho, emprego e renda que 

proporcionem o efetivo desenvolvimento regional 

Direito, Políticas Públicas e 

Direitos Humanos 

Suzy Koury 

 

Direito, Desenvolvimento 

Sustentável na Amazônia 

O Grupo de Pesquisa tem como objetivo a produção 

acadêmica sobre o direito socioambiental, incluindo a 

análise jurídica de políticas públicas e o combate às 

mudanças climáticas, visando o desenvolvimento 

sustentável e a promoção dos direitos fundamentais 

na Amazônia. 

Direito, Ambiente e 

Desenvolvimento Regional 
Luciana Fonseca 
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MinAmazônia - Políticas 

Públicas e Objetivos do 

Desenvolvimento Sustentável 

(ODS) na Amazônia 

Analisar criticamente a implementação dos 

Objetivos do Desenvolvimento Sustentável (ODS) 

a partir das atividades econômicas e políticas 

públicas na Amazônia, tendo por base a 

efetivação do direito ao desenvolvimento e a 

proposição de instrumentos de governança, 

públicos e privados, a partir de uma abordagem 

multinível e multidisciplinar integrada. 

Direito, Políticas Públicas e 

Direitos Humanos Ana Elizabeth Reymão 

Juliana Freitas 

Luciana Fonseca 

Lise Tupiassu 

Natalia Bentes 

Suzy Koury  

Direito, Ambiente e 

Desenvolvimento Regional 

Tributação Ambiental e 

Desenvolvimento 

O Grupo de Pesquisa, busca analisar, sob 

aspectos diversos, a tríade direitos humanos, 

tributação e meio ambiente, em sua construção 

jurídica, inter-relações mútuas e consequências, 

notadamente aquelas voltadas para o 

desenvolvimento e sustentabilidade. Duas são as 

linhas de pesquisa tratadas: i) direitos 

fundamentais, desenvolvimento e tributação e, ii) 

instrumentos econômicos e tributários e a 

sustentabilidade. Através delas buscar-se-á 

verificar como a tributação se configura (ou pode 

se configurar) enquanto instrumento de 

promoção do desenvolvimento, visto como um 

direito fundamental intrinsecamente ligado à 

proteção do meio ambiente. A tributação 

ambiental terá um papel de destaque, 

principalmente porque, em razão justamente da 

imprecisão de seu conceito (o qual precisa ser 

melhor estudado), sob seu manto se abriga um 

sem número de temas que unem os interesses de 

pesquisa dos membros do grupo.  

Direito, Ambiente e 

Desenvolvimento Regional 

Lise Tupiassu 
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Consumo responsável e 

globalização econômica 

O Grupo de Pesquisa "Consumo Responsável e 

Globalização Econômica" integra as atividades da 

Clínica de Prevenção e Combate ao 

Superendividamento (CSE) do Centro 

Universitário do Pará (CESUPA), que no seu eixo 

de extensão conta com o Programa 

"Superendividados", responsável pelo 

atendimento de consumidores endividados no 

âmbito do Núcleo de Prática Jurídica (NPJ), 

promovendo sessões de conciliação e mediação 

entre credores e devedores. Visa o envolvimento 

dos alunos da graduação e pós-graduação e 

pesquisas acerca da temática do 

Superendividamento, oferta responsável de 

crédito, educação financeira, análise econômica 

do mercado a tema afins, tutela digital do 

consumidor, inteligência artificial, vulnerabilidade 

algorítmica e assédio de consumo. 

Direito, Políticas Públicas e 

Direitos Humanos 

Dennis Verbicaro 

 

Hermenêutica em Direitos 

Fundamentais no Sistema 

Interamericano de Direitos 

Humanos 

O grupo integra a Clínica de Direitos Humanos do 

CESUPA que investiga a construção de novos 

instrumentos voltados para proteção e promoção 

dos Direitos Humanos, dividindo-se, atualmente, 

em três linhas específicas de ação: a pesquisa 

sobre os documentos oficiais do Sistema 

Interamericano e da doutrina internacional; a 

prática jurídica internacional no Sistema 

Interamericano de Direitos Humanos (SIDH) e a 

Diplomacia Jurídica e Organização das Nações 

Unidas (ONU). Tem por objeto o estudo da 

Direito, Políticas Públicas e 

Direitos Humanos  
 Natalia Bentes 
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hermenêutica dos Direitos Humanos com base 

nos documentos oficiais do Sistema 

Interamericano de Direitos Humanos (Comissão e 

da Corte Interamericana de Direitos Humanos) e 

no Sistema Global de Direitos Humanos (ONU) 

por meio da discussão acadêmica da 

humanização do Direito Internacional, análise de 

casos concretos e sua repercussão no Brasil, bem 

como a participação em simulações e 

competições internacionais e atendimento à 

comunidade no âmbito da promoção e proteção 

aos direitos humanos. 

Judex Perfectus- História Política 

intelectual e Cultural do Direito 

Moderno 

O grupo tem por objetivo contribuir para o 

desenvolvimento de pesquisas científicas na área da 

História do Direito, com ênfase na História política, 

Intelectual e Cultural do Direito Moderno, a partir dos 

temas propostos nas linhas de pesquisa que o 

compõem a fim de proporcionar uma maior 

inteligibilidade sobre o fenômeno jurídico 

contemporâneo e propõe-se, especialmente a 

fornecer elementos de compreensão histórica que 

possibilitem a atuação, debate e busca por soluções 

que o Direito Contemporâneo enfrenta no cenário 

amazônico. 

Direito, Políticas Públicas e 

Direitos Humanos 
Sandro Alex Simões 


