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A ADPF 347 e as perspectivas do “Estado de Coisas Inconstitucional” no
direito brasileiro
A análise do crime de estupro sob o viés da questão de gênero uma
reconstrução argumentativa no STJ
A anistia na Argentina e no Brasil Um estudo da interpretação pelas
Supremas Cortes sob o viés do Direito e Cinema
A arte e a luta por direitos humanos no complexo da Maré
A execução de alimentos no Novo CPC a Lei nº 13.1052015 trouxe reais
inovações
A fundamentação dos princípios em Dworkin
A imparcialidade nas interceptações telefônicas
A influência da mídia na percepção do racismo no desporto
A inseminação artificial heteróloga e o direito ao anonimato do doador
A investigação da aplicação do Sistema de Controles Epistêmicos no
âmbito da denominada “Ação Penal nº 470”
A participação na vida política das pessoas com deficiência da urna ao
congresso nacional
A Particularidade da Emenda Constitucional nº 91 e o Perfil das Emendas
às Constituições
A posição hierárquica do Direito Internacional dos Direitos Humanos nas
Constituições SulAmericanas
A Profissionalização da Prostituição
A reforma agrária no judiciário fluminense
A Relação entre os Direitos Humanos e a Acessibilidade dos Profissionais
com Deficiência à UFRJ
A relevância no estudo de parâmetros na aplicabilidade de precedentes
judiciais pela Suprema Corte
A Resolução de Disputas Arbitrais entre Estado e Investidor inovações
trazidas com a lei 13.12915
A semiótica e o humanitarismo o impacto da propaganda na intervenção
humanitária
A Síndrome da Alienação Parental em separações e divórcios
A terceirização da relação de emprego tendência neoliberal sob a égide
CF88
A tutela do direito ao esquecimento na internet doutrina X decisões
judiciais no Superior Tribunal de Justiça (STJ)
A violência no âmbito desportivo e a sua tipificação penal
Acesso à justiça ao hipossuficiente estudos de casos no âmbito do Núcleo
Interdisciplinar de Ações para a Cidadania – NIACUFRJ
Acesso à Justiça e mediação como solução de conflito no âmbito do NIAC
ADPF 153 e caso Simón quanto a constitucionalidade das leis de anistia
Análise comparada dos sistemas de governo Presidencialismo,
Parlamentarismo e Semipresidencialismo
Análise de dados do encarceramento de adolescentes e Análise do
Discurso
Análise literária da concepção de Sujeito de Direito
Análise Preliminar da Política Nacional de Combate ao Tráfico
Internacional de Mulheres
As dificuldades de reinserção social do egresso do sistema penitenciário
As percepções dos juristas garantistas sobre direito e justiça
Audiências Públicas do Supremo Tribunal Federal um estudo empírico
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Conciliação préprocessual a experiência no Centro Permanente de
Conciliação do TJRJ e a solução de conflitos consumeristas
Conflitos de terras em Magé uma apreciação das relações entre conflitos
e o Direito
Consciência e Crença no Sistema Penal Brasileiro uma análise do papel
das cosmovisões de agentes estatais
Contrato Especial de Trabalho Desportivo Um estudo de suas alterações
e particularidades
Danos à pessoa humana nas redes sociais virtuais
Direito à identidade de gênero da criança e do adolescente uma lacuna
do ordenamento jurídico interno
Direito de Família Acesso à Justiça e a efetividade das decisões judiciais
no âmbito do NIAC
Entre abortos e julgamentos uma análise dos discursos judiciais sobre
mulheres que abortam
Estilo Judicial Comparado e casamento homossexual uma análise da
fundamentação legal do STF
Federalização das graves violações aos direitos humanos
Ferramentas institucionais para o aperfeiçoamento de políticas públicas
de combate à pobreza o caso Bolsa Família
Historicidade 10 (dez) anos de funcionamento do NIAC
Jurisdição, “Imperadores” e “Piratas”
Justiça Militar autoritária a atuação da Justiça Militar na ditadura e suas
permanências
Linchamento e Justiça Popular os discursos judiciais sobre os casos de
justiçamento
Living Constitution à brasileira o STF e as demandas rejeitadas na
Constituinte de 198788
Luta por Moradia a tênue relação entre a busca efetiva de um direito e
sua violação
Mulheres e crianças encarceradas um estudo jurídicosocial sobre a
experiência da maternidade no sistema prisional do Rio de Janeiro
O Brasil Rural e os Partidos Políticos – uma Análise da Microrregião de
Viçosa
O contraditório na produção antecipada de provas do processo penal
O dano moral coletivo como instituto independente do dano moral
individual
O debate HartDworkin sobre o positivismo e seu confronto com
Aristóteles
O desafio do tratamento ao superendividamento do consumidor e a
construção de um procedimento brasileiro
O Estatuto do Torcedor e suas possíveis comunicabilidades com o
ordenamento jurídico pátrio
O Estudo Comparado de Tensões Institucionais 2016 e as novas
perspectivas para a peculiaridade do caso brasileiro
O fim da “Casa dos Loucos” uma análise das ações e discursos acerca do
fechamento do Manicômio Judiciário Heitor Carrilho
O Processo de Impeachment no Brasil e a Fragilidade dos diálogos
institucionais
O reconhecimento e execução de decisões estrangeiras sobre alteração
de registro civil de pessoas transexuais no Brasil
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O Trabalhador Imigrante e a Execução do Contrato de Trabalho no Brasil
Ocupações urbanas para além da sala de aula
Os argumentos fictícios e sua utilização em tribunais brasileiros
Os juizados Especiais Cíveis e as garantias fundamentais do processo
como meio de obtenção tutela jurisdicional efetiva
Os limites e impactos da prisão provisória à luz dos Direitos Humanos
Participação Popular na Reforma Constitucional Estudo Comparado entre
Brasil e Bolívia
Poder Judiciário Fluminense & Ditadura Militar Memórias
Políticas Públicas em Saúde para Pessoas Refugiadas no Brasil Desafios e
Perspectivas
Privacidade e utilização de dados nas relações contratuais pela Internet
Responsabilidade civil nas Relações Paternofiliais
Responsabilidade Internacional dos Estados após a Revolução Ago
Sistemas de escravização no mundo contemporâneo e o atual debate
sobre trabalho escravo no Brasil
Violência sexual contra a mulher e as práticas institucionais julgando
vítimas de estupro
Vulnerabilidade da Pessoa Jurídica nos contratos de adesão e aplicação
do Código de Defesa do Consumidor

