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A organização de uma obra requer cuidado, zelo e conheci-
mento teórico para reunir em uma coletânea textos interessantes, ins-
tigantes e para além do senso comum. As organizadoras Hildeliza Boe-
chat, Alinne Arquette e Moyana Robles-Lessa tiveram fina percepção 
ao reunirem temas tão relevantes para discussão neste Diálogos em 
Direito, que certamente agradarão aos leitores com aguçado espírito 
de busca por ampliar conhecimentos na seara jurídica. 

 Conheci a professora Hildeliza Boechat Cabral há trinta 
anos, como minha aluna do Curso de Direito, no qual se destacou, 
desde aquela época, em Direito Civil. Ela adquiriu vasta experiência 
acadêmica e reuniu inúmeras publicações ao longo desses anos, con-
vidando-me para palestras em eventos por ela organizados anual-
mente, como o XI Seminário e IX Congresso Interdisciplinar Direito 
e Medicina, que no ano passado discutiu as situações referentes à 
segunda fase da Covid-19. Esse evento é sempre muito rico e reúne 
palestrantes de várias regiões para debater temas atuais e polêmicos.  
Ela teve ótimo desempenho no Estágio pós-doutoral na UFES, em 
Direito Civil e Processual Civil, logo após concluir seu doutoramento 
em Cognição e Linguagem na UENF, seguindo sua carreira acadêmi-
ca que se iniciou com licenciatura em Pedagogia, mais tarde gradua-
ção em Direito e mestrado em Cognição e Linguagem. Hildeliza é, 
de fato, uma pesquisadora dedicada e grande estudiosa dos temas da 
bioética contemporânea, que permearam sua formação no mestrado, 
doutorado e estágio pós-doutoral, em sua incessante busca por apri-
moramento e conhecimento. Hildeliza é uma autoridade no estudo 
da mistanásia (publicou uma obra especifica em 2020 e outra ain-
da no prelo), ortotanásia, distanásia, eutanásia, cuidados paliativos 
e todos os aspectos que envolvem o início e a finitude da existência 
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 ]  humana, além de outros assuntos próprios da bioética e do biodi-

reito, e, como pesquisadora é membro do Instituto Internacional de 
Derechos Humanos Capitulo para Las Americas. Além de todas es-
sas atividades, ela fundou há mais de dez anos o Grupo de Estudos e 
Pesquisa em Bioética e Dignidade Humana (GEPBiDH), que coor-
dena, composto por pesquisadores, docentes e discentes, por meio 
do qual desenvolve vários projetos de pesquisa, iniciação científica e 
extensão, organizando e publicando obras de enorme relevância para 
o estudo das questões bioéticas, resultando, até o momento, em 28 
obras interdisciplinares organizadas e devidamente publicadas, além 
de cinco obras autorais, das quais destaco “Consentimento informa-
do no exercício da medicina e tutela dos direitos existenciais: uma 
visão interdisciplinar Direito e Medicina” (em sua segunda edição) e 
“Mistanásia em tempos de COVID-19”.  Ela é membro da Academia 
Itaperunense de Letras (Acil), escreve poemas, memórias e crônicas 
e organiza obras também naquele sodalício. É professora dos Cursos 
de Direito e de Medicina. Tem especial paixão por Direito Civil e é 
membro do Instituto Brasileiro de Estudos em Responsabilidade Ci-
vil (IBERC).

 Alinne Arquette, com quem tive o prazer de trabalhar como 
professores no Curso de Direito, tem grande afinidade pelo Direito 
Civil e é também colega na Magistratura. Alinne ama o Direito Civil, 
imprimindo-lhe efetividade como Juíza da 4ª Vara Cível da Comarca 
de Muriaé, mas com olhos atentos às discussões bioético-jurídicas 
Ela é autora da obra “A teoria contratual e o Código de Defesa do 
Consumidor”, participou como coautora da coletânea organizada 
por Gustavo Tepedino, Heloíza Helena Barboza e Maria Celina Bo-
din de Moraes denominada “Código Civil interpretado conforme a 
Constituição da República”, tem vários capítulos de livros e artigos 
publicados, estes em periódicos nacionais e internacionais, em temas 
que variam entre Direito Civil, Direito do Consumidor, Direitos da 
Pessoa com Deficiência e Bioética Jurídica.

Também tive o enorme prazer de conhecer Moyana Maria-
no Robles Lessa,  mestranda em Cognição e Linguagem, membro 
do GEPBiDH, membro da Sociedade Brasileira de Bioética (SBB) 
professora, licenciada em Letras, advogada, autora de artigos na-
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cionais e internacionais, estuda os temas de Bioética e Direito nos 
subgrupos do GEPBIDH. 

Pois bem, nesta obra que tenho o prazer de anunciar ao exi-
gente público da academia jurídica, encontram-se artigos de temas 
atuais e importantes para o pensamento jurídico, tais como: o dano 
do desvio produtivo do consumidor; a proteção do idoso contra o 
superendividamento; a herança digital e o direito sucessório; rito 
ordinário no processo do trabalho; da situação irregular a proteção 
integral (um comparativo do ECA com os leis anteriores); decisões 
proferidas pelas turmas recursais contraditórias ao entendimento do 
STJ, a defensoria pública, o poder de requisição e o acesso à justiça; a 
validade do negócio jurídico nulo; eleições suplementares de 2022 e 
a resolução  23669/2021; direito ao esquecimento; legitimidade pro-
cessual ativa dos cães Rambo e Spike; direitos humanos, criminolo-
gia crítica, dentre outros de grande relevância para este momento.

A obra em questão, elaborada com dedicação e esmero, é de 
leitura indispensável e extremamente recomendada não só para os 
operadores do Direito como para todos que se interessam pelos te-
mas articulados, ante sua atualidade e importância.

 




