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Prefácio

umA juStA homenAgem Ao ProfeSSor  
romeu feLiPe bAceLLAr fiLho

Grande é o momento que o Professor Romeu vive hoje. Porque é sempre grande o 
momento de colher. Principalmente quando a colheita é dividida entre muitos. Dividir a colheita 
entre muitos significa que o fruto daquelas sementes plantadas no decorrer da semeadura não 
tinha um destino egoísta, para ficar fechado em celeiros trancados, para proveito exclusiva-
mente próprio. Por isso o momento de colher é sempre sagrado e encerra lições sagradas. 

Não deve ser outra a sensação que certamente perpassa a alma do Professor Romeu 
neste momento tão solene e tocante da sua vida. Após 40 anos de vivência universitária na 
PUCPR como docente e pesquisador, rodeado por um sem número de amigos e discípulos, o 
mestre recolhe-se. Não para dizer adeus; mas para continuar descortinando o futuro e abrindo 
caminhos, agora num outro patamar. 

Professor Romeu: sou testemunha pessoal dessa sua caminhada que sempre teve 
como objetivo somar e construir, sempre em prol do outro. Em especial para centenas de alu-
nos que hoje certamente representam a sua continuidade científica e profissional, semeando 
e multiplicando eles próprios a sabedoria e discernimento que receberam da sua convivência 
acadêmica e, porque não dizer, pessoal. Também para os amigos que hoje o abraçam num 
reconhecimento carinhoso e cheio de admiração. Sem esquecer as milhares de pessoas que 
buscaram nos seus livros e nas centenas de publicações o apoio para o seu crescimento 
científico e profissional. Embora números não representem o todo numa vida, trazem um indi-
cativo importante de quão frutífera foi e está sendo a colheita a que me referi.  E no seu caso 
são números impressionantes. Mais de 150 publicações, representadas por livros, artigos e 
capítulos de livros. São mais de 60 orientações de mestrado e doutorado. Mais de 150 bancas 
de mestrado e doutorado. Afora 80 prêmios, a maioria de grande envergadura. Também chama 
atenção sua presença em academias e órgãos nacionais e internacionais, além de importantes 
cargos, entre tantas outras atividades meritórias.

É uma colheita que enquadra o semeador com perfeição na definição milenar de uni-
versidade: comunidade de mestres e discípulos irmanados na busca da verdade. Pois aí está 
o mestre, rodeado de sorrisos e abraços de tantos discípulos para sempre irmanados na gra-
tidão, que hoje ornam a sua fronte como joias de uma coroa que a vida lhe oferece como 
recompensa, por fazer do seu trabalho um exemplo de sabedoria e testemunho, associada a 
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uma tocante simplicidade. Alguém que soube, como ninguém, inculcar o saber, discernimento, 
esperança e cidadania na vida de tantas pessoas.

É tempo de colher, Professor Romeu. Que essa colheita sempre continue cercada pelos 
seus entes queridos, seus amigos, sempre com as bênçãos de Deus.

O presente livro, que reúne os Anais do Seminário de Integração do PPGD-PUCPR 2014 
– Estado, Economia e Políticas Públicas: Homenagem ao Professor Romeu Felipe Bacellar 
Filho, foi publicado com o apoio e o financiamento do Programa de Apoio a Eventos no País 
(PAEP) da Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior (CAPES/MEC), e 
conta com os trabalhos científicos apresentados no evento por professores e estudantes da 
PUCPR e de diversas instituições nacionais e estrangeiras. 

Nesta justa homenagem quero também incluir toda a PUCPR, a quem o Professor Romeu 
serviu com extrema dedicação e competência, como digno filho de Marcelino Champagnat.

Prof. Dr. Waldemiro Gremski

Reitor da Pontifícia Universidade Católica do Paraná
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APreSentAção

Os dias 27, 28 e 29 de março e 1º de abril de 2014 foram marcados por um evento 
de importância ímpar na história da Escola de Direito da Pontifícia Universidade Católica do 
Paraná: a homenagem à aposentadoria do Professor Titular Doutor Romeu Felipe Bacellar Filho. 
Trata-se do encerramento de um ciclo de extraordinária expressão, formado por uma trajetória 
acadêmica timbrada por publicações de grande repercussão nacional e internacional, confe-
rências proferidas em inúmeras cidades brasileiras e estrangeiras, orientações de estudantes 
de Graduação, Especialização, Mestrado e Doutorado e disciplinas ministradas em todos os 
níveis da Educação Superior. Mais do que isso: cuida-se da conclusão de um percurso de 
excelência traçado por um verdadeiro mestre que, em virtude de seu pensamento crítico e de 
sua influência marcante na vida de seus colegas e alunos, jamais será esquecido. 

O Seminário de Integração do Programa de Pós-Graduação em Direito da Pontifícia 
Universidade Católica do Paraná: Estado, Economia e Políticas Públicas – Homenagem ao 
Professor Romeu Felipe Bacellar Filho, promovido com o inestimável auxílio e financiamento 
do Programa de Apoio a Eventos no País (PAEP) da Coordenação de Aperfeiçoamento de 
Pessoal de Nível Superior (CAPES/MEC),1  bem como com a direta colaboração da Fundação 
Araucária, foi realizado neste ano com o propósito de homenagear esse brilhante jurista que, 
na condição de professor do PPGD-PUCPR, elevou o nome da instituição a um patamar de 
notável destaque.

O evento contou com diversos painéis e conferências sobre assuntos relacionados com 
o tema central do seminário, todos ligados à Área de Concentração do Programa – Direito Eco-
nômico e Socioambiental – e às suas linhas de pesquisa. Participaram como palestrantes, pre-
sidentes de mesa e mediadores de debates diversos professores e estudantes da PUCPR, bem 
como docentes de outras universidades de São Paulo (USP, PUCSP, UNINOVE), Minas Gerais 
(UFMG), Santa Catarina (UFSC), Distrito Federal (UnB), Rio Grande do Sul (PUCRS, UFRGS) e 
Paraná (UFPR, UniCuritiba, Unibrasil, Universidade Positivo). Cabe ressaltar, ainda, a presen-
ça de conferencistas de outros países, como Espanha (Universidad de Barcelona), Portugal 
(Universidade Nova de Lisboa), Argentina (Universidad de Buenos Aires), México (Universidad 
Nacional Autónoma de México) e El Salvador (Universidad de El Salvador).

Como outro dos objetivos principais deste evento – que se denomina “Seminário de 
Integração” não por acaso – promoveu-se uma real interação com os mestrandos e doutoran-
dos dos programas Minter (Mestrado Interinstitucional) e Dinter (Doutorado Interinstitucional), 
relevantes iniciativas da Pontifícia Universidade Católica do Paraná, que acredita fortemente 
na integração acadêmica entre as diversas regiões do país como elemento de fomento do 

1  O financiamento foi empreendido por meio do projeto PAEP 0026/2014-30 – CAPES, coordenado pelo Prof. Dr.  
Emerson Gabardo.
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conhecimento. Aliado a isto, foram realizadas durante o evento várias bancas de mestrado e 
doutorado, em um claro incentivo à difusão da pesquisa no Brasil.

Com o intuito de registrar os ricos debates ocorridos entre os dias 27 de março e 1º de 
abril de 2014, deixando à disposição da comunidade jurídica o legado científico do encontro, o 
presente livro consiste nos Anais do Seminário de Integração do PPGD/PUCPR, que reúne os 
artigos produzidos pelos participantes do evento e traduz o resultado das discussões realizadas.

Espera-se, com a publicação desta obra, perpetuar a prática do incomparável Professor 
Romeu Felipe Bacellar Filho, que ao longo das quatro décadas como docente da Pontifícia Uni-
versidade Católica do Paraná sempre teve entre as suas principais preocupações a difusão do 
conhecimento científico, notadamente por meio da promoção de produtivos encontros jurídicos 
com a posterior publicação dos artigos apresentados.

Cumpre, ademais, consignar os mais sinceros agradecimentos a todos os professores 
e estudantes que contribuíram para a realização do seminário; à Secretaria do PPGD-PUCPR, 
pela impecável organização; à CAPES –Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível 
Superior, pelo financiamento do evento e da publicação dos anais; à Fundação Araucária, pelo 
co-financiamento deste evento em conjunto com a CAPES; ao Instituto de Direito Romeu Felipe 
Bacellar, por todo o auxílio prestado; à Editora Íthala, na pessoa de sua dirigente Eliane Peçanha, 
por aceitar publicar este livro e por toda a atenção e cuidado dispensados no processo de edito-
ração; ao Reitor da PUCPR, Prof. Dr. Waldemiro Gremski, pelo apoio institucional fornecido e pela 
elaboração do prefácio deste livro; ao então coordenador do PPGD-PUCPR, Prof. Dr. Emerson 
Gabardo, pela idealização do Seminário de Integração 2014 e por toda a dedicação empreendida 
para tornar esse encontro realidade. 

Curitiba, julho de 2014.

Prof. Dr. Luiz Alberto Blanchet

Prof. Dr. Daniel Wunder Hachem

Profª. Drª. Ana Claudia Santano

Coordenadores


