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Direito do Trabalho
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Direito constitucional
Cotas raciais: problematicidade prática da definição de seus beneficiários
Anelise Becker
Índios e cidade: quando a igualdade descaracteriza
Fernando Merloto Soave
O estado de coisas inconstitucional: a perspectiva de atuação do Supremo Tribunal
Federal a partir da experiência da Corte Constitucional colombiana
Autor: Mariana Rezende Guimarães
Processo Civil e Direito Eleitoral
Aplicabilidade dos arts. 9º e 10 do novo Código de Processo Civil ao processo
eleitoral brasileiro
Priscila Batista de Matos
Direito Administrativo
A recomendação ministerial como possível instrumento de delimitação do dolo da
improbidade administrativa
Thiago André Pierobom de Ávila
Direito Penal e Processo Penal
O Direito Registral e o combate ao estelionato previdenciário
Autor: Túlio Fávaro Beggiato
Os delitos fiscais como crimes antecedentes da lavagem de dinheiro
Wellington Luís de Sousa Bonfim
O mito da obrigatoriedade da ação penal no ordenamento jurídico brasileiro
Tássia Louise de Moraes Oliveira
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A emissão de CAT nos casos de depressão decorrentes do ambiente de trabalho doente
Bernardo Leôncio Moura Coelho
Terceirização na jurisprudência do TST: evolução e perspectivas diante das iniciativas do
Legislativo e da atuação do STF
Paula Carolina Silva Rezende
O incidente da desconsideração da personalidade jurídica no novo Código de Processo
Civil
Ana Carolina Amâncio de Araújo
Notas sobre a classificação penal da captura de peixes ameaçados de extinção
Anelise Becker
Críticas à extinção da punibilidade dos crimes tributários em razão do pagamento do
tributo
Fernanda Amorim Almeida Oliveira
A abolição da pena de morte em estados norte-americanos no período de 2007 a 2013
Alcebíades Galvão César Filho
A importância do compliance para a efetivação de medidas anticorrupção no contexto da
sociedade de risco e do Direito Penal Econômico
Tailine Fátima Hijaz
A competência do Procurador Regional Eleitoral para decidir sobre negativa judicial de
arquivamento dos crimes eleitorais
Patrick Salgado Martins
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O processo de revitimização de crianças que vivenciam a violência sexual
Autor: Josiane Alves Silva
O companheiro paralelo e a possibilidade de ser reconhecido como dependente da
Previdência Social
Autor: Marina Rodrigues Rendwanski
Direito à vida do nascituro na fase intrauterina
Autor: Priscila Batista de Matos
Direitos fundamentais à verdade e à memória na transição brasileira: o papel da
Comissão Nacional da Verdade
Autor: Rafael da Silva Alvim
O caso da efetivação das políticas públicas de saúde: breves apontamentos para a
atuação do Ministério Público
Autor: Ricardo César Duarte
O fordismo/taylorismo, o toyotismo e as implicações na terceirização
Autor: Tadeu Henrique Lopes da Cunha
O direito como ramo da moral política e o STF
Autor: Thiago dos Santos Luz
Instituições financeiras oficiais e responsabilidade pela prática de ato de improbidade
administrativa
Autor: Flávio Pereira da Costa Matias
A gestão da segurança institucional na Administração Pública
Autor: Rodrigo Otávio da Silva Horta
O incidente de resolução de demandas repetitivas no novo Código de Processo Civil
Autor: Bruno José Silva Nunes
Persecução penal mais eficiente e democrática: seletividade declarada e regrada
Autor: Leandro Mitidieri Figueiredo
Prosecutorial discretion: o anacronismo do mito da obrigatoriedade da ação penal
Autor: Túlio Fávaro Beggiato
Inaplicabilidade do art. 844 da CLT à ação civil pública trabalhista ajuizada pelo Ministério
Público
Autor: Frederico Rodrigues Tedesco
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DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL
Mediação penal como alternativa a processo penal em casos de violência
doméstica e familiar contra a mulher
Autor: Andréa Tavares Ribeiro
Responsabilidade penal da pessoa jurídica – aspectos pontuais
Autor: Gladys da Costa Vasconcelos
Quesitação no Tribunal do Júri – problemática envolvendo a aplicação da nova
redação do art. 483, III, e § 2º, do CPP
Autor: Iara Cristina Nogueira Biscola
O lugar da cultura na culpabilidade dos índios
Autor: Márcio Andrade Torres
A licença prévia do Parlamento para processo penal contra governador sob o
enfoque do princípio federativo
Autor: Roger Machado
DIREITO PROCESSUAL CIVIL
Os limites objetivos da coisa julgada e as relações jurídicas continuativas
Autor: Julian Ritzel Farret Compensação em dinheiro por dano extrapatrimonial (moral) coletivo pela via da
ação civil pública
Autor: Mário Cezar Pinheiro Machado Teixeira
A (in)constitucionalidade das prerrogativas de direito da Fazenda Pública em juízo
Autor: Wilson Bernardino de Macedo Neto
DIREITO ELEITORAL
Da inelegibilidade reflexa na Constituição Federal de 1988 à luz do princípio
republicano
Autor: Iuri Jivago Gurgel Fernandes
Aplicação do Código de Processo Penal ao processo criminal eleitoral
Autor: José William de Melo Junior
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O direito humano ao consentimento livre, prévio e informado como baluarte do sistema
jurídico de proteção dos conhecimentos tradicionais
Maria Luiza Grabner
Ainda sobre Ministério Público, ação civil pública e tributos: alguns equívocos
André Pimentel Filho
Estudos sobre a natureza jurídica do controle externo da atividade policial pelo Ministério
Público
Carlos César Silva Sousa Júnior
A hora da razão: uma nova ferramenta de intervenção ministerial
Rogerio Rodriguez Fernandez Filho
Características e atribuições do Ministério Público chileno. Breve estudo analítico e
comparativo com o Ministério Público brasileiro
Samuel Arruda
A submissão da Administração Pública ao princípio da eficiência visando à satisfatória
consecução de seus fins
Carla Machado Flesch
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Competência para o processo e julgamento de crimes de pesca – uma reflexão com base
no caso do estuário da Lagoa dos Patos, RS
Autor: Anelise Becker
A pesca e o meio ambiente: áreas protegidas para a sustentabilidade pesqueira
Autor: Leandro Mitidieri Figueiredo
Informação, consulta, cogestão e participação dos trabalhadores na empresa
Autor: Isabella Filgueiras Gomes
Destinação dos recursos oriundos dos TACs e dos acordos e condenações judiciais
Autor: Izabel Cristina de Almeida Teles
Combate ao trabalho infantil: uma incumbência do Ministério Público, da sociedade e do
Estado
Autor: Francisca Simone Melo dos Santos
O Sinase e as políticas públicas para o jovem em conflito com a lei: a aprendizagem
profissional e os direitos fundamentais e humanos
Autor: Mariane Josviak
Os limites da liberdade sindical e o controle externo pelo Ministério Público do Trabalho
Autor: Marjorie Kato Baggio Maciel
Rescisão do contrato de trabalho de empregado público: análise sobre a motivação do ato
de dispensa
Autor: Paula Corrêa Guasti
A intensificação do trabalho como elemento dos chamados agravos psicossociais – a
dicotomia do trabalho, que dignifica e adoece
Autor: Renata Coelho
Em busca da verdade. A atividade instrutória do Ministério Público do Trabalho como
corolário do direito à justa prestação jurisdicional
Autor: Tiago Muniz Cavalcanti
A tutela do patrimônio cultural militar
Autor: Antônio Pereira Duarte /Suzete Fausto de Souza Brito - Museóloga.
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Direito penal, processual penal e criminologia
Os resquícios e os paradoxos da cultura do encarceramento no sistema de alternativas penais
Bruna Mello de Miranda e Kênia Carina Nogueira
A suspensão condicional do processo (art. 89 da lei nº 9.099/1995) e seus aspectos práticos
controvertidos
Leonardo Longo Motta
A pena privativa de liberdade e os crimes do colarinho branco: uma crítica
Ryanna Pala Vêras
Cooperação internacional
Esquemas e modelos de instrumentos normativos de cooperação internacional em matéria penal
Luiz Fernando Voss Chagas Lessa
Direito ambiental
O comércio de animais silvestres no Brasil e a Resolução CONAMA nº 457
Márcia Fajardo Cavalcanti de Albuquerque
Ministério Público, Políticas Públicas e Patrimônio Histórico
O papel do Ministério Público no controle de políticas públicas
Mona Lisa Duarte Abdo Aziz
Proteção ao Patrimônio Histórico x Direito de Construir: conflito de interesses público e privado
Mirian do Rozário Moreira Lima
Direito processual civil
Os efeitos da sentença coletiva e restrição do art. 16 da Lei da Ação Civil Pública. Mudança de
jurisprudência no STJ?
Marcos Nassar
O protesto como instrumento de efetividade dos termos de compromisso de ajustamento de
conduta
Pedro Henrique Ishibashi
Direito constitucional
A política e a democracia nas decisões judiciais : o art. 385 do Código de Processo Penal de 1941
e o Superior Tribunal de Justiça
Edimar Carmo da Silva
O princípio constitucional da autonomia individual
Heráclito Mota Barreto Neto
Uma leitura constitucional do inquérito civil
Ulisses Dias de Carvalho
Gestão Pública

Motivação como estratégia: um estudo de caso com servidores do MPT/RS e do MPF/RS?
Morgana Leal Becker
Direito dos povos indígenas e comunidades tradicionais
A possibilidade de ampliação dos limites de terras indígenas demarcadas antes do advento da
Constituição Federal de 1988
Bruno Gontijo Rocha
As discussões em torno da regulamentação do art. 68 da ADCT e a ineficiência da regularização
fundiária no Brasil
Manoel Ricardo Monteiro
Entre a Constituição e a Convenção n. 169 da OIT: o direito dos povos indígenas à participação
social e à consulta prévia como uma exigência democrática
Natália Albuquerque Dino
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Boletim n. 41 - Julho/Dezembro de 2013
Tratados internacionais de direitos humanos: uma reflexão sobre a inconstitucionalidade
do § 3º do art. 5º da CF
Carlos Frederico Santos - Subprocurador-Geral da República.
Seguro-defeso e pescadoras artesanais: o caso do estuário da Lagoa dos Patos
Anelise Becker - Procuradora da República. Mestre em Direito pela Universidade Federal do Rio
Grande do Sul e doutora em Ciências Jurídico-Filosóficas pela Universidade de Coimbra.
O abuso de poder judiciário e o controle jurisdicional das políticas públicas no Brasil
contemporâneo
Pedro Thomé de Arruda Neto - Promotor de Justiça do MPDFT, titular da 4ª Promotoria de Justiça
Especial Criminal e de Defesa da Mulher em Situação de Violência Doméstica e Familiar de
Sobradinho. Mestre em Ciências pela FEARP-USP.
A competência comum dos entes da federação em matéria de proteção ambiental e os
ecossistemas costeiros
Roger Fabre - Procurador da República em Santa Catarina.
A vedação dos procedimentos da acp em matéria eleitoral e as garantias do Ministério
Público Marla Marcon Andrade Guimarães - Servidora do Ministério Público Federal. Mestre em
Direitos e Garantias Fundamentais pela FDV – Instituto de Ensino Superior de Vitória. Especialista
em Direitos e Garantias Constitucionais pela FDV – Instituto de Ensino Superior de Vitória e em
Direito Eleitoral pela Escola Superior Verbo Jurídico.
Os princípios constitucionais da dependência hierárquica (MF espanhol) e independência
funcional (MP brasileiro): reflexões à luz da evolução do Ministério Público e do
constitucionalismo contemporâneo
Dicken William Lemes Silva - Promotor de Justiça do Ministério Público do Distrito Federal e
Territórios. Mestre em Direito Constitucional pela Universidade de Sevilha (Espanha).
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Ação civil pública trabalhista com pedido constitutivo negativo (declaração de nulidade)
Autor: Alberto Emiliano de Oliveira Neto - Procurador do Trabalho. Mestre em Direito do Trabalho
pela PUC/SP.
Planejamento estratégico do MPF (2011-2020): incentivo aos arranjos informais de
cooperação?
Autor: Alfredo Carlos Gonzaga Falcão Júnior - Procurador da República.
A legitimidade da função investigativa do Ministério Público na seara criminal
Autor: Thaise Barbosa e Silva - Analista processual no Ministério Público do Distrito Federal e
Territórios. Especialista em Direito do Estado.
A legitimidade do Ministério Público para dirigir procedimento de investigação criminal
autônomo Autor: Carlos César Silva Sousa Júnior - Assessor Jurídico no Ministério Público
Federal. Bacharel em Direito pelo Centro Universitário Jorge Amado – UNIJORGE.
Las intervenciones de las comunicaciones en el derecho español. Alcance y valoración de
la noticia anónima. Cooperación judicial internacional. Información de inteligencia
Autor: Javier Ignacio Reyes López - Magistrado de instrucción español.
Implicações da repercussão geral no processo penal
Autor: Cristiane Ferreira Gomes Ramos - Técnica Administrativa na Procuradoria Regional da
República da 3ª Região. Especialista em Direito Público pela Anhanguera Educacional.
O direito penal do gênero como cláusula pétrea à luz da Emenda Constitucional n. 45/2004
Autor: Joceli Scremin da Rocha - Servidora do Ministério Público Federal. Especialista em Direito
Penal e Processual Penal pela Faculdade de Direito Professor Damásio de Jesus.
A validade das normas de tratados internacionais sobre direitos humanos no Direito
brasileiro Autor: Leonardo Fayad Gnoato - Analista do MPU. Bacharel em Direito pela
Universidade Federal do Paraná (UFPR). Especialista em Direito Público pela Escola da
Magistratura Federal do Paraná (Esmafe-PR).
Responsabilidade civil do Estado pela inobservância do princípio da razoável duração do
processo
Autor: Regina Wanderley Leite de Almeida - Bacharel em Direito pela Universidade Católica de
Pernambuco. Pós-graduanda em Direito Processual Civil pela Universidade Anhanguera-Uniderp
– LFG.
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Boletim n. 39 - Julho/Dezembro de 2012
Direito processual civil
O processo coletivo e o ônus da prova Projeto de Lei n. 5.139/2009
Carlos Frederico Santos
A natureza jurídica da intervenção do Ministério Público no processo civil em razão
da qualidade da parte
Clésio Ibiapina Tapety
Repercussão geral no recurso extraordinário
Valdeleuse Marnie da Silva Rodrigues Direito do trabalho e Direito administrativo
Aspectos trabalhistas na educação a distância
Débora Tiemi Scottini
O público não estatal: as organizações sociais
Renata da Silva Rodrigues Direito tributário e direito constitucional
A Lei n. 11.382/2006 e o efeito suspensivo dos embargos à execução fiscal: aplicamse ou não – e, caso positivo, em que medida – as novas disposições do CPC à
execução fiscal?
Victor Barbosa Dutra
A extrafiscalidade à luz do sistema constitucional brasileiro
Sophia Nóbrega Câmara Lima
O controle de constitucionalidade dos decretos autônomos
Alaíde Sampaio Costa
A igualdade para todos
Jaciely Favoretti
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Boletim Científico n. 38 - Janeiro/Junho de 2012
Direito internacional
As flexibilidades do Acordo TRIPS na nova dinâmica comercial internacional
Daniela Oliveira Rodrigues
Direito penal, Processo penal
A descriminalização como mandamento constitucional em face da expansão do
Direito Penal na atualidade
Aline Mota de Oliveira
Temas pontuais sobre ilicitude probatória no processo penal: denúncia anônima,
delação premiada e gravações clandestinas
Gabriel Silveira de Queirós Campos
A busca da verdade no processo penal e o estudo das falsas memórias
Guilherme Augusto Dornelles de Souza
A presunção de inocência e a não previsão de efeito suspensivo nos recursos
extraordinário e especial
Lucas Catib de Laurentiis
A reconstrução do idealismo alemão como fundamento do conceito material de
culpabilidade num Estado Democrático de Direito
Luciana de Oliveira Monteiro
Reinterpretando a posição de garante no Código Penal brasileiro
Mateus Castriani Quirino
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Boletim Científico n. 37 - Edição Especial - 2012
DIREITO A NÃO DISCRIMINAÇÃO
Discriminação: algumas considerações atuais
Ivan Cláudio Marx O direito a não discriminação dos estrangeiros
Cristiane Maria Sbalqueiro Lopes
A discriminação contra a pessoa ainda não nascida
Paulo Vasconcelos Jacobina - Procurador Regional da República
Redistribuição, reconhecimento e representação no feminismo segundo a visão de Nancy
Fraser
Flávio Garcia Cabral
Um modelo autodeterminativo para o direito de transgêneros
Sérgio Gardenghi Suiama
Os princípios da igualdade e da não discriminação diante da autonomia privada: o problema
das ações afirmativas
Luciana Estevan Cruz de Oliveira
Direito à cultura e o seu reflexo sobre as políticas públicas
Marcelle Mourelle Perez Dios
Ministério Público e ONGs em parceria pela acessibilidade e pela educação inclusiva Mario Luis
Grangeia Ramos
A dignidade da pessoa humana pelo olhar indígena e a consolidação da igualdade material
Paulo Rabelo
Racismo ambiental e justiça social
Priscila Ferraresi
Discriminação ou medida de segurança pública? Uma breve análise da juridicidade de critério
de seleção para trabalho em obras de penitenciárias
Renata Coelho Vieira
Direitos humanos, gênero e políticas internacionais de combate à não discriminação da mulher
no mundo globalizado
Renata Maria Barbosa
Sistema de cotas para acesso à universidade pública: uma análise acerca da
constitucionalidade do Sistema de Cotas adotado pela Universidade do Estado do Amazonas
(UEA)
Karla Alessandra Jezini
O não reconhecimento da adoção conjunta por casais homoafetivos como forma de
discriminação contra a criança e o adolescente
Rozangela Valéria Cardozo
Desigualdade entre gêneros no universo do trabalho: um hiato entre a Constituição e a
realidade
Tatiana Francio Salvador

Os artigos estão disponíveis, em PDF, no endereço:
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Boletim Científico n. 36 – Edição especial 2011
IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA
Natureza jurídica do ressarcimento integral do dano na Lei n. 8.429/1992: o posicionamento
do STJ e seus reflexos na aplicação do art. 12 e na atuação do membro do MPF
Bruno Barros de Assunção
A Lei de Improbidade Administrativa e a tutela do meio ambiente
Tarcísio Henriques Filho
Improbidade e dolo na jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça
Maria Iraneide Olinda Santoro Facchini
A ação de improbidade administrativa em face de agentes de sociedades de economia
mista federais nos 20 anos da Lei n. 8.429/1992- incompreensão sobre a legitimidade do
Ministério Público Federal e a competência da Justiça Federal
Rodrigo Telles de Souza
Direito fundamental ao governo honesto
José Rubens Plates
Lei de Improbidade Administrativa: estudo sobre o prazo prescricional
José Antonio Tassi
Cultura da informação e improbidade – privacidade mitigada do agente público
Leandro Mitidieri Figueiredo
Quem tem medo do Ministério Público? A aplicabilidade da Lei n. 8.429/1992 a agentes
públicos
Orivaldo Bernardes de Oliveira Netto
Paradigmas para a aplicação da Lei n. 8.429/1992 aos atos praticados por agentes públicos
que respondem por crime de responsabilidade
Sílvio Roberto Oliveira de Amorim Junior
Improbidade administrativa – da aplicação da Lei n. 8.429/1992 aos atos praticados por
agentes políticos que respondem por crime de responsabilidade
Marília Oliveira Araújo
Duas décadas de Lei n. 8.429/1992 e o retrocesso legislativo
Buono Pirrony Silva
Assistencialismo eleitoreiro e improbidade administrativa
José Guilherme Ferraz da Costa
Prescrição da ação de improbidade contra militar

Sérgio Monteiro Medeiros

O elemento subjetivo dolo como requisito para configuração do ato de improbidade
administrativa
Maria Amélia Lourenço Barbosa
Lei de Improbidade Administrativa como elemento instrumental da sindicabilidade dos atos
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