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1º Bloco:  Origens familiares; o nascimento em Nápoles, Itália; a prisão de seu pai na 

Itália; a imigração de seu pai para o Brasil; a fundação do Banco do Trabalho Ítalo-

Brasileiro, por seu pai. 

 

2º Bloco: A vinda da família para o Brasil; a adaptação com o Brasil; a opção por 

cursar Direito; o primeiro trabalho na Sul América Terrestres Marítimos e Acidentes, 

apos a formação em Direito; a vinda de navio para o Brasil; o término dos primeiros 

estudos no Brasil;  a adaptação com a língua portuguesa. 

 

 3º Bloco: O trabalho na Procuradoria do Estado; a carreira acadêmica; a orientação 

acadêmica do professor Luis Eulálio Bueno Vidigal; o concurso de processo penal; a 

linha de pesquisa em Direito Processual; a pesquisa no campo de Direitos Difusos e 

do Consumidor.       

 

4º Bloco: A relação entre as pesquisas acadêmicas e os projetos de lei; o Código de 

Defesa do Consumidor e as disposições processuais; mediação e conciliação judicial; 

a institucionalização de políticas públicas para a mediação.   

 

5º Bloco: A resolução 125 do Conselho Nacional de Justiça (CNJ), que 

institucionaliza a política pública de mediação judicial; a presidência do Instituto 

Brasileiro de Direito Processual. 

 



6º Bloco:  O ingresso na Faculdade de Direito de São Paulo da Universidade de São 

Paulo (USP); a atuação da mulher na universidade na década de 1950; professores 

influentes durante a graduação. 

 

7º Bloco: Os métodos de ensino do Direito na USP; a grade curricular; a passagem 

por outras universidades; obras marcantes durante a graduação; o ambiente político 

durante a graduação; o envolvimento político. 

 

8º Bloco: O exame da Ordem dos Advogados do Brasil (OAB); os trabalhos como 

solicitadora acadêmica; o trabalho na Procuradoria Geral do Estado de São Paulo; o 

mercado de trabalho para a mulher no campo do Direito; a especialização em Direito 

Processual Civil; a conciliação entre a vida acadêmica e o exercício da advocacia. 

 

9º Bloco: O ambiente político dentro da universidade no período do Regime Militar 

no Brasil; o ensino de Direito Constitucional e o ambiente político; as mudanças 

legislativas durante o regime e o ensino do Direito; o doutorado sobre Ação 

Declaratória Incidental, em Direito Processual. 

 

10º Bloco: A obra Teoria Geral do Processo; a parceria de Cândido Rangel 

Dinamarco e Antonio Carlos Araujo Cintra para a escrita da obra; o ensino de Teoria 

Geral do Processo nas universidades. 

 

11º Bloco: A tese de Livre-docência no tema de Garantias Constitucionais do Direito 

de Ação e sua Relevância no Processo Civil; os estudos sobre Direitos Difusos e 

Coletivos; a Lei 7.347, primeira a regulamentar os Direitos Difusos e Coletivos; a 

relação com Michel Miguel Elias Temer. 

 

12º Bloco: A participação na OAB; a criação da Escola Superior de Advocacia; a 

necessidade do exame da OAB; a complexidade do exame da OAB.	  

	  


