
SIMPÓSIO 20 
 

Simpósio: 

 

EFETIVIDADE DOS DIREITOS HUMANOS E FUNDAMENTAIS 

CONSTITUCIONAIS DAS COLETIVIDADES E DAS PESSOAS 

VULNERÁVEIS: BRASIL, PORTUGAL E PAÍSES EMERGENTES 

 

Coordenadoras: 

Nome da Coordenadora 1: Regina Vera Villas Bôas 

Vinculações Institucionais: Pontifícia Universidade Católica de São Paulo (PUC/SP); Centro 

Universitário Salesiano (UNISAL/SP – Lorena) 

Resumo Curricular: Bi-Doutora em Direito das Relações Sociais (Direito Privado) e em Direitos 

Difusos e Coletivos, Mestre em Direito Privado, Graduada em Direito, todos pela Pontifícia 

Universidade Católica de São Paulo (Brasil). Pós-Doutora em Democracia e Direitos Humanos 

pela Universidade de Coimbra (Portugal). Professora e Pesquisadora nas áreas de Direitos 

Humanos e Fundamentais, Direito Privado e Direitos Difusos e Coletivos. Exerceu a função de 

Chefe de Gabinete do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, por 17 anos. 

 

Nome da Coordenadora 2: Flávia Soares de Sá Neves 

Vinculação Institucional: Pontifícia Universidade Católica de São Paulo (PUC/SP) 

Resumo Curricular: Bacharel em Direito e Mestranda em Direitos Difusos e Coletivos pela 

Pontifícia Universidade Católica de São Paulo (Brasil). Pesquisadora nas áreas de Direito 

Constitucional, Direitos Humanos e Direitos Difusos e Coletivos pela Pontifícia Universidade 

Católica de São Paulo (Brasil). Advogada em São Paulo, com experiência nas áreas de Direito 

Civil, Direito Constitucional e Direito do Consumidor. Estagiou no Tribunal de Justiça do 

Estado de SP e no Ministério Público do Estado de SP. 

 

Linhas de debate (descrição do Simpósio): 
O Simpósio propõe a apresentação de trabalhos de pesquisas sobre pessoas e 

coletividades vulneráveis, localizadas no território brasileiro e/ou outros países emergentes, 

focando vulnerabilidades atinentes ao acesso à educação, à educação de qualidade e à educação 

para as novas tecnologias e metodologias de ensino-aprendizado; acesso à saúde, moradia 

digna, alimentação adequada, trabalho (não escravo) e meio ambiente ecologicamente 

equilibrado, entre outros direitos fundamentais. Propõe debates no contexto dos 

questionamentos sobre a legalidade, eficácia e efetividade das normas jurídicas, a partir de 

regras hermenêuticas, legislações pertinentes, doutrinas e julgados contemporâneos. A história, 

fundamentos, instrumentos jurídicos protetivos e políticas públicas materializadoras dos 

direitos e garantias dos vulneráveis são temas que compõem as realidades discutidas, e podem 

propiciar reflexões verticalizadas, a partir de estudos de fatos concretos apoiados em dados 

estatísticos, cientificamente confiáveis. Por derradeiro, propõe a produção de textos e 

discussões dialogais, que busquem homenagear a linguagem interdisciplinar e transdisciplinar 

que integre ciências afins do Direito com os Direitos Humanos. 

 

Idioma dos resumos que serão aceitos para apresentação: 
Português (X) 

Inglês (X) 

  



SYMPOSIUM 20 
 

Symposium: 

 

EFFECTIVENESS OF THE CONSTITUTIONAL HUMAN AND FUNDAMENTAL 

RIGHTS OF VULNERABLE PEOPLE AND COLLECTIVITIES: BRAZIL, 

PORTUGAL AND EMERGING COUNTRIES 

 

Coordinators: 

Name of Coordinator 1: Regina Vera Villas Bôas 

Institutions: Pontifícia Universidade Católica de São Paulo (PUC/SP); Centro Universitário 

Salesiano (UNISAL/SP – Lorena) 

Curricular Summary: Bi-Doctoral degree in Social Relations Law (Private Law) and in 

Diffuse and Collective Rights, Master in Private Law, all by Pontifical Catholic University of 

São Paulo (Brazil). Post-Doctorate in Democracy and Human Rights from the University of 

Coimbra (Portugal). Professor and Researcher in the areas of Human and Fundamental Rights, 

Private Law and Diffuse and Collective Rights. For 17 years worked as Chief of Staff of the 

Court of Justice of the State of São Paulo. 

 

Name of Coordinator 2: Flávia Soares de Sá Neves 

Institution: Pontifícia Universidade Católica de São Paulo 

Curricular Summary: Bachelor in Law and Master’s Student in Diffuse and Collective 

Rights, all by Pontifical Catholic University of São Paulo (Brazil). Researcher in the areas of 

Constitutional Law, Human Rights and Diffuse and Collective Rights at the Pontifical Catholic 

University of São Paulo (Brazil). Lawyer in São Paulo, with experience in the areas of Civil 

Law, Constitutional Law and Consumer Law. She has also worked as a trainee at the Court of 

Justice of the State of São Paulo and at the Public Prosecutor's Office of the State of São Paulo. 

 

Line(s) of discussion (symposium description): 
The Symposium proposes the presentation of research work on vulnerable people and 

collectivities, located in the Brazilian territory and/or other emerging countries, focusing on 

vulnerabilities related to access to education, quality education and education for new 

technologies and teaching-learning methodologies; access to health, decent housing, adequate 

food, work (non-slavery) and an ecologically balanced environment, among others fundamental 

rights. It proposes debates in the context of questionings about the legality, efficacy and 

effectiveness of legal norms, based on hermeneutical rules, pertinent legislation, doctrines and 

contemporary judgements. The history, fundamentals, protective legal instruments and public 

policies that materialize the rights and guarantees of the vulnerable are themes that compose 

the discussed realities, and can propitiate verticalized reflections, based on studies of concrete 

facts supported by statistical data, scientifically reliable. Finally, it proposes the production of 

texts and dialogue discussions that seek to honor the interdisciplinary and transdisciplinary 

language that integrates related sciences of Law with Human Rights. 

 

Languages of abstracts that will be accepted for presentation: 
Portuguese (X) 

English (X) 


