
 

É com grande prazer e satisfação que concretizamos a primeira edição da 
“Revista Eletrônica Direito: Família e Sociedade”. Essa revista procura engrandecer a 
produção científica dos docentes e dos discentes da Faculdade Marechal Rondon, como 
também abre espaço para publicações e divulgação de ideias de profissionais que não 
estejam vinculados à Instituição. Para tanto, traz à tona assuntos polêmicos e de grande 
interesse à comunidade científica. É uma iniciativa da Diretoria Acadêmica da 
Faculdade Marechal Rondon, representada pelo Professor Jefferson Capeletti. Quem 
escreve o presente editorial é Eduardo Duarte Aires, também Professor da Instituição e 
responsável pela edição e publicação desta revista. 

Todos os trabalhos publicados nesta primeira edição da revista foram 
submetidos à análise crítica do corpo editorial da revista, que consta de cinco docentes 
da área do Direito e áreas correlatas. Cabe a essa comissão acolher e analisar os 
trabalhos que a ela são enviados, estabelecendo padrões de conhecimento científico e 
comparando-os com o que está em voga no momento atual. 

Vamos aos trabalhos desta primeira edição:  
Com relação aos artigos originais, trazemos a contribuição de docentes e 

discentes da Faculdade Marechal Rondon, bem como a participação de docentes de 
outras instituições que nos enviaram trabalhos. As docentes do Curso de Direito da 
FMR que aqui publicam artigos originais são as bacharéis de Direito Iriana Maira 
Munhoz, e Erika Regina Spadotto Donato. A professora Iriana traz para a pauta o 
assunto dos novos modelos familiares formados e a professora Erika aborda em artigo 
os critérios que orientamos juizados especiais. 

É de grande valia a colaboração das professoras Tais Nader Marta e Eliane 
Ballestero. Seus artigos originais aqui publicados comentam e estabelecem reflexões 
respectivamente, sobre a síndrome de alienação parental e o assédio moral, ambos 
assuntos de controvérsia comprovada. 

A aluna Gizines da Silva Rossi, sob orientação do Professor Anselmo Spadotto 
nos fala, em artigo original, a respeito das conseqüências técnicas e legais das doenças 
profissionais. 

O aluno Antonio Ribeiro de Mendonça Filho, sob a orientação do Professor José 
Eduardo Cavalari, publica aqui um artigo que demonstra os requisitos de 
admissibilidade e hipóteses de cabimento. 

A Professora Iriana valoriza esta primeira edição com a publicação de tres 
ensaios de sua autoria e autoria compartilhada com suas alunas. No primeiro, tece 
alguns comentários sobre a controversa Emenda Constitucional nº 66, referente ao 
divórcio que estabelece prazos e preceitos para a instituição do casamento. O segundo 
ensaio, também de sua autoria e com a colaboração da aluna do Curso de Direito da 
FMR, Gizines da Silva Rossi, fala sobre a prisão preventiva. Fica a pergunta: como 
estão sendo cumpridas as leis e normas a respeito de tão controverso assunto? O terceiro 
ensaio, quem assina é a professora Iriana, como orientadora da aluna da FMR 
Maximiana Helena de Oliveira Molina e falam sobre os contratos de gaveta, que visam 
a alienação de imóveis hipotecados. 



 

Finalmente e não sem menor importância, a revista traz ainda o ensaio do 
professor José Arnaldo Vitagliano. Nesse ensaio são realizadas reflexões a respeito da 
inaplicabilidade da cobrança de alimentos em cumprimento da sentença. 

A revista traz ainda uma entrevista com o professor Fábio Silveira Bonachela, 
que conta um pouco sobre sua viagem de negócios à China bem como dá um 
depoimento sobre a importância do Comércio Exterior voltado e aliado à carreira do 
Direito. 

Boa leitura. 


