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A democracia participativa e o desenvolvimento sustentável: a busca de uma
racionalidade ambiental
Agostinho Oli Koppe Pereira, Cleide Calgaro.
A significação tácita da dignidade da pessoa humana nas decisões judiciais: uma
reflexão baseada na filosofia de Kant
Laura Fernanda Melo Nascimento, Adriano Fernandes Ferreira.
De 1824 a 1988: uma análise sobre o texto constitucional e sua prolixidade na
garantia de matérias infraconstitucionais
Marta Ribeiro de Almeida, Pedro Henrique Bottizini.
Greve de fome: o mito do meio não violento de resolução de conflitos
Caroline Liebl.
Instituições fundamentais: em tempo de concretizações atemporais
Eliese Almeida.
Interesse, razão e afeto: a história do povo e do aparelho do estado pelas linguagens
da democracia
Davi Augusto Santana de Lelis.
Limite constitucional de jornada, dano existencial e trabalho escravo
Amauri Cesar Alves.
Mapa do trabalho escravo rural contemporâneo: a escravidão em Mato Grosso do Sul
Douglas Ferreira Santos.
O estado democrático sob uma perspectiva do direito ambiental
Cleiton Lixieski Sell, Fátima Barasuol Hammarströn.
O estado liberal clássico e o surgimento do état leg al na França: as garantias
individuais e a o papel do juiz no processo
Cássio Schneider Bemvenuti.
O fracassado canto do cisne no controle difuso brasileiro
Diego César Soares Ribeiro.

O papel do Senado federal no controle de constitucionalidade difuso à luz da
Reclamação 4.335-5 \ AC
José Luís da Silva Tavares.
O processo constitucional como controle da legitimidade democrática das decisões
jurisdicionais
Flávia Ávila Penido, Jordânia Cláudia de Oliveira Gonçalves.
Parceria público-privada e eficiência um estudo de caso da Rodovia MG-050
Giovani Clark, Leonardo Nunes de Souza.
Quem deve ser o detentor da última palavra, Judiciário ou Legislativo?
Vinicius Poli.
Tutela penal e o paradigma da sustentabilidade
José Renato Gaziero Cella, Maurício Mosena.
Uma análise empírica sobre o uso dos princípios, interpretação jurídica e decisão
judicial
Fernanda Duarte Lopes Lucas da Silva, Bárbara Lupetti, Rafael Mario Iorio Filho.

