
GT1 - Felipe da Veiga Dias (IMED), Bruno Massing de Oliveira (UPF) e 

Gabriela Werner Oliveira (UPF) 

 

TRABALHOS SELECIONADOS 

 

Ana Paula Schimit Favarin e Aline 
Ferreira da Silva Diel 
 

O estado de exceção e a violência 
institucional no sistema carcerário 
 

Bruna Lacerda Cardoso 
 

A subsidiariedade do processo civil e a 
possibilidade de aplicação do precedente 
judicial no processo penal: um olhar 
sobre a segurança jurídica penal na 
contemporaneidade 
 

Bruno Massing de Oliveira 
 

O sistema processual penal acusatório 
no projeto do novo Código de Processo 
Penal 
 

Carolina Camargo e Rowana Camargo 
 

A cultura do controle e a naturalização 
do encarceramento: uma análise do 
relatório sobre o uso das prisões 
preventivas nas américas da CIDH 
 

Caroline de Almeida Dill e Josiane Petry 
Faria 
 

Da indispensabilidade da audiência de 
justificação na prevenção e combate à 
violência doméstica e/ou familiar 
 

Gabriela Stamm da Rosa 
 

Análise sobre a execução provisória da 
pena: a impossibilidade de flexibilização 
do princípio da presunção de inocência 
 

Michele Ângela Zanatta 
 

Mediação como opção de Segurança 
Pública 
 

Paulo Renato de Morais Silva 
 

As falsas memórias na prova 
testemunhal 
 

Paulo Renato de Morais Silva 
 

O princípio da presunção de inocência e 
o excesso de publicidade no processo 
penal 
 

 

 



GT2 - Marília Denardin Budó (IMED), Eduardo Tedesco Castamann (UPF) e Caroline 
Vasconcelos Damitz (UPF) 
 
 
 

TRABALHOS SELECIONADOS 
 

Aline Moura da Silva Boanova e João Luís 
Severo da Cunha Lopes 
 

A criminalização dos movimentos sociais 
e o cerceamento da luta por 
reconhecimento e emancipação política 
no contexto brasileiro 
 

Angélica da Silva Corrêa, Cristina 
Rodrigues e Douglas Ribeiro 
 

Violência e exploração sexual de 
menores indígenas 
 

Caroline Vasconcelos Damitz e Laura 
Venturini da Luz 

A prostituta como ser desviante 
 

Cleverson Gomes Alves 
 

Reconhecimento e Identidade: uma 
abordagem a partir da teoria do 
reconhecimento de Axel Honneth 
 

Lenieli Perinoto 
 

As subculturas à luz da criminologia da 
alteridade: o grafite como instrumento 
de participação cidadã no Brasil 
 

Maria Alice da Luz Cunha 
 

A exclusão de travestis e transexuais no 
mercado formal de trabalho 
 

Mariana Chini e Gabriel Antinolfi Divan 
 

Biopoder: a legitimação das violências do 
poder punitivo 
 

Natália Formagini Gaglietti 
 

A sociedade do medo diante do fracasso 
do contratualismo moderno e o direito 
penal como ferramenta de exclusão 
 

Rudimar Sudré Dias e Josiane Petry Faria 
 

LGBTFOBIA: Uma análise do interesse 
social na criminalização e do direito à 
identidade 
 

 

 

 

 

 



 

GT3 - Gabriel Antinolfi Divan (UPF), Letícia da Silva Nigris (UPF) e Vinícius Francisco 
Toazza (UPF) 
 
 

TRABALHOS SELECIONADOS 
 
 

Aline Moura da Silva Boanova, Francine 
Cansi e Maira Angélica Dal Conte Tonial 

 

A (in)efetividade da criminalização do 
trabalho análogo ao de escravo como 
garantia da dignidade humana e o papel 
do estado na implantação de políticas 
públicas 

 

Danúbia Desordi 
 

A divergência de posicionamento do STF 
nos delitos de dispensa e inexigibilidade 
irregular de licitação: considerações 
sobre a (in)segurança jurídica 

 

Gabriel Antinolfi Divan, Daniel Nogueira 
Costa Filho e Victória Barbiero 
 

A lei antiterrorismo brasileira e a garantia 
à liberdade de expressão: reflexão crítica 
 

Letícia da Silva Nigris, Eduardo Tedesco 
Castaman e Vinícius Francisco Toazza 

 

A sociedade de risco e 
administrativização do direito penal 

 

Maira Angélica Dal Conte Tonial e 
Euclécius Barbosa 
 

Crimes contra a organização do trabalho 
em mar internacional: conflito de leis 
entre a lei do pavilhão e a lei brasileira 

 

Maria Carolina Nemet Kurtz e Micheli 
Piucco 

 

O Tribunal Penal Internacional e o 
enquadramento de crimes cometidos na 
ditadura militar brasileira como crimes de 
lesa humanidade 

 

Rafaela Baldissera, Laura dos Santos e 
Mariana Baldissera 

 

Os modelos de direito penal compatíveis 
com o Estado Democrático de Direito 

 

Rafaela Baldissera, Laura dos Santos e 
Mariana Baldissera 
 

A aplicação da lei da transparência nos 
municípios: a tentativa de evitar os 
crimes de responsabilidade fiscal por 
prefeitos 
 

Raphaelle Cristina Alves Fernandes e 
Letícia Abati Zanotto 

 

Corrupção brasileira e a 
responsabilização: uma análise da 
(in)constitucionalidade do projeto de lei 
n, 217/2017 



 

Virgínia Lupatini 
 

A atipicidade do crime de desobediência 
e o descumprimento de medidas 
protetivas da Lei Maria da Penha 

 

 
 

 


