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Nº Título Autores 

1 
Hardball constitucional: da polaridade política à insegurança 

jurídica 
Nicolas Da Rocha 

Machado 

2 
As mudanças nos padrões de consumo e a necessidade de 

revisão temporal da seletividade tributária como mecanismo de 
inclusão social 

Andrei De Oliveira, 
Yduan De Oliveira 
May, Guilherme 
Delfino Gueiral 

3 
Valor-princípio fraternidade como mecanismo facilitador na 

resolução de conflitos 

Marco Silva Rieth, 
Yduan De Oliveira 

May  

4 
A uniformização de arranjos institucionais como instrumento 

para a regular conservação da empresa no âmbito do acordo de 
leniência 

Pedro Henrique 
Monteiro, Carlos 
Rodolpho Glavam 

Pinto Da Luz, Yduan 
De Oliveira May 

5 
O estímulo da educação do titular dos dados pessoais: um 

mecanismo de proteção contra a exclusão social do consumidor 

Larissa Oliveira Palagi 
De Souza, Mariany 
Oliveira Barcelos 

6 
O princípio da fraternidade como novo paradigma nas relações 

laborais da mulher enquanto possibilidade de superação da 
divisão sexual do trabalho 

Clarice Maria De 
Moura Assmann, 

Suzete Da Silva Reis 

7 
As concessões de rodovias nos vales do rio pardo e taquari e as 

mobilizações populares 
Eduardo Elias 

Wachholtz 

8 
Os impactos das práticas de ESG e a agenda 2030 na 

governança e controle da gestão pública local 

Betieli Da Rosa 
Sauzem Machado, 
Camila Lemos De 

Melo, Ricardo 
Hermany 

9 
Inclusão socioeconômica e o objetivo de desenvolvimento 

sustentável 10.3 

Andrielli Figueiredo 
Martins, Yduan De 

Oliveira May 

10 
O caso da procuradora agredida por um colega de trabalho do 
município de registro e a omissão legislativa perante a mulher 

trabalhadora 

Isadora Hörbe Neves 
Da Fontoura, Suzéte 

Da Silva Reis 

11 
O município como protagonista: a atuação do poder local na 
consolidação dos loteamentos populares do programa Minha 

Casa Verde Amarela 

Paula Meinhardt 
Aguiar, Gabriela Da 

Silva André 

12 
A audiência pública como instrumento de participação popular: 

acompanhamento da gestão pública local para o avanço da 
democracia participativa 

Thaís Louise Dias 
Veiga, Rogério Gesta 

Leal 

13 
A (in)eficácia da política pública nacional do meio ambiente no 

enfrentamento dos problemas ambientais e a teoria da 
orientação social 

Juliana Silva Da 
Rocha Nickel, Davi 

Michels Ilha 



14 

Intersecções jurídicas entre o público e o privado: os contratos 
bilaterais sob a regulação do princípio constitucional da 
solidariedade na concretização da dignidade humana no 

contexto do constitucionalismo contemporâneo 

Jorge Renato Dos 
Reis, Priscila De 
Freitas, Marcela 
Araujo Jantsch 

15 
Controle de políticas públicas no Brasil: a necessidade da 

atuação interinstitucional dos agentes controladores em todas 
as etapas do ciclo 

Chaiene Meira de 
Oliveira,  

Rogério Gesta Leal 

16 
Dados pessoais sensíveis e suas consequências nas relações de 

trabalho 
Diogo de Almeida 

Ferrari 

 


