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Grupos de Trabalho I
27/04, 13h30/15h30
GT 1 - Metodologia de pesquisa em
Direito
Coord.: Rafael Mafei Queiroz (FDUSP)
Sala C-21
1. Investigação filosófica e empírica: uma
conexão inevitável? (Igor Assagra Rodrigues
Barbosa – FDRP/USP).
2. Contribuições da triangulação de métodos no
estudo da judicialização da saúde (Rosimár
Alves Querino; Luciana Cristina Caetano de
Morais Silva - UFTM)
3. A construção da realidade jurídica nos meios
de comunicação de massa (Heroana Leticia
Pereira - FDSM)
4. Responsabilidade civil
decorrente do
abandono
afetivo
parental
e
suas
consequências à filiação (Joyce de Paula
Anjoletto - FDF)
5. Análise dos sistemas mundo como ferramenta
de compreensão do estado moderno e suas
amarras político-ideológicas (Ricardo Lima
Caixeta – FDRP-USP)
GT 9 - Estudos de gênero e a questão do
cárcere
Coord.: Bruna Angotti (FDMackenzie)
Sala B-15
1. Destituição do poder familiar de mulheres
encarceradas e a violação aos direitos
constitucionalmente garantidos (Priscila
Coelho - Mackenzie)
2. Maternidade no cárcere: cerceamento
potencializado do direito à liberdade da
mulher (Bruna Nogueira Machado Morato
De Andrade; Jéssica Santiago Cury; Paulo
César Corrêa Borges - UNESP)
3. A medida cautelar de prisão domiciliar para
gestantes: uma análise jurisprudencial das
(não) concessões pelo supremo tribunal
federal (Carolina Sabbag Salotti; Paulo César
Borges - UNESP)
4. A revista íntima em estabelecimentos
prisionais no Estado de São Paulo no olhar de
suas visitantes (Bruna Rachel de Paula Diniz
-FD/USP)
GT 2 - Análise de julgados e processos
decisórios nos tribunais superiores
Coord.: Luiza Correa (USP, FGV)
Sala C-22
1. Decidindo sobre o futuro: reflexões

2.

3.
4.

5.

6.

metodológicas sobre o controle de
constitucionalidade de direitos econômicos
e sociais no STF entre 1988 e 2016 (Marco
Antonio Loschiavo Leme De Barros –
FD/USP)
A sistemática de julgamento de recursos
especiais repetitivos pelo superior tribunal
de justiça: uma análise empírica da
efetividade no controle da litigância
repetitiva a partir do caso das operadoras de
telefonia (Andrea Pimentel de Miranda FGV)
Overruling de casos de impacto no STF: uma
análise a partir da teoria argumentativa do
precedente judicial (Tulio de Medeiros Jales)
Análise jurisprudencial dos direitos sexuais e
reprodutivos das mulheres nos tribunais
superiores brasileiros (Beatriz Carvalho
Nogueira – FDRP/USP)
Uma observação de segunda ordem: análise
do paradigmático julgamento do hc 84.219
de 2005, do STF (Nathália de Morais Coscrato
– FD/USP)
Políticas públicas de comunicação no STF:
liberdade de expressão em julgamento.
(Carlo José Napolitano – USP/UNESP)

GT 10 - Estudos de gênero e
interseccionalidades
Maria Paula Panúncio (FMRPUSP)
Sala C-24
1. Aplicação das medidas protetivas de urgência
previstas na lei maria da penha não somente
para a categoria jurídica mulher: uma análise
de julgados dos tribunais de SP e MG. (Flávia
Passeri Nascimento; Fabiana Severi – FDF E
FDRP/USP)
2. “Pessoa afeita ao crime”: travestis no discurso
judicial criminal paulista (Victor Serra - UNESP)
3. (Re)pensando a representatividade da mulher
lésbica nos espaços sociais: o direito como
instrumento representativo (Mariana Ferreira
Figueiredo; Ana Gabriela Braga – FDRP/USP E
UNESP)
4. A transexualidade analisada sob a perspectiva
da necessidade de uma lei de identidade de
gênero (Marina Silveira; Patrícia Borba
Marchetto - UNESP)
5. “Direitos da personalidade dos Trans retificação de nome e gênero sem cirurgia de
redesignação social. (Amaranta Vasconcelos
Silva; Isadora Beatriz Magalhães Santos;
William Albano - UNESP)

GT 3 - Políticas públicas e Direito
Coord.: Thiago Marrara (FDRP/USP) e
Murilo Gaspardo (Direito Unesp)
Sala C-23
1. As políticas públicas no campo do estudo do
direito (Aline Santineli Braga – UFU/UNIFEV)
2. A necessidade de políticas públicas para o setor
dos motoristas por aplicativo (Murilo Martins UNESP)
3. O Banco Mundial e as políticas públicas para a
educação básica brasileira: reflexões sobre
influências e paradigmas na construção de
políticas públicas (Elisa Lucena – FDRP/USP)
4. Análise comparativa do perfil do financiamento
público das campanhas à prefeitura das capitais
da região sudeste antes e depois da ADI
4650/2015 (Cláudia Valente – FDRP/USP)
5. Atuação do direito e de políticas públicas na
promoção de novas práticas pedagógicas aos
estudantes do ensino fundamental (Luísa de
Assis Magalhães; Rafaela Cristina Leal Assis –
FDRP/USP)
GT 13 – Estudos de justiça e segurança
pública - Juliana Tonche e Felipe
Athayde de Melo (UFsCar)
Sala C-33
1. Tratamento dos autos de resistência no
sistema de justiça de São Paulo (Poliana
Ferreira - FGV)
2. A (in)constitucionalidade do sistema de
segurança pública brasileiro: discutindo a
desmilitarização da Polícia Militar e uma
breve análise dos conflitos na Vila São
Sebastião (Rafael Maia - FDF)
3. Segurança solidária: projeto rede de vizinhos
protegidos (Kelly Souza Barbosa; Luan
Guilherme Dias; Lucas de Souza Lehfeld UNAERP)
4. Internação compulsória dos dependentes
químicos: perfil processual, fundamentos
jurídicos decisórios e histórias de vida (Ana
Letícia Giansante – FDRP/USP)
5. Como minimizar o fenômeno das falsas
memórias
em
interrogatórios
e
reconhecimentos (Isabele Carvallo Nery de
Souza – FDRP/USP)
6. Atores do sistema de garantia de direitos: o
desafio das políticas públicas para crianças e
adolescentes vítimas de violências (Ailton de
Souza Aragão - UFTM)
GT 4 - Direito e Economia
Coord.: Gabriel Lochagin (FDRP/USP)

Sala da Congregação
1. Crowdfunding e o acesso ao capital: uma
alternativa para o financiamento de
pequenas empresas emergentes no contexto
jurídico-econômico brasileiro (Giovana
Treiger Grupenmacher – FGV)
2. Impactos da tipificação do contrato
agroindustrial de integração vertical no
brasil: o caso do setor avícola (Bruno Baltieri
Dario – FDRP/USP)
3. Maximização da utilidade esperada,
planejamento tributário e governança
corporativa
(Alexandre
Negrini
–
FEARP/USP)
4. Investigação
dos
entraves
na
implementação da compra pública como
instrumento de política de inovação
orientada à demanda (Maria Carolina Foss e
Maria Beatriz Machado Bonacelli UNICAMP)
GT 14 – Estudos sobre o comportamento
dos atores do sistema de justiça
Coord.: Sérgio Nojiri (FDRP/USP),
Auditório (palco)
1. Vieses e heurísticas na decisão judicial
(Bruna Santos – FDRP/USP)
2. Fatores extralegais na tomada de decisão
judicial e sentidos da prisão preventiva para
os magistrados: uma análise qualitativa a
partir do realismo jurídico (Hamilton Neto
Funchal – FDRP/USP)
3. Prosopografia dos ministros do Supremo
Tribunal Federal no regime republicano
brasileiro (1891-2016). (Rômulo Richard
Sales Matos - UFC)
4. O uso de razões religiosas por congressistas
pentecostais no Brasil (Inês Dias - UERJ)
5. Como uma corte constitucional se “abre”? A
audiência pública na ADI 4439/DF. (Ana
Beatriz Guimarães Passos; Guilherme
Saraiva Grava - FGV)

GT 6 – A justiça e seus processos métodos de solução de litígios
Paulo Alves da Silva (FDRP/USP)
Anfiteatro
1. Cultura da paz e meios consensuais de
resolução de conflitos na sociedade
brasileira: uma análise história e
sociojurídica (Aline Lemos Reis Bianchini –
FDRP/USP)
2. Em busca da solução dos litígios de massa:
estudo comparativo entre as ações coletivas
que tutelam os direitos e interesses
individuais homogêneos e o incidente de
resolução
de
demandas
repetitivas
(Gabrielle Ota Longo – FDRP/USP)
3. Mediação – a nova medida prática à
resolução de conflitos empresariais no
sistema global (William Albano Rocha UNESP)
4. Os métodos alternativos de resolução de
conflitos como alternativa para o acesso à
justiça em demandas que envolvem a
administração pública (Mariana Lima
Menegaz - UNESP)
GT 15 - Direito Internacional: Temas De
Direitos Humanos E Migrações
Coord.: Michelle Ratton (FGV), Cynthia
Carneiro (FDRP/USP) e Prof. Daniel
Damásio (UNESP)
Sala C-34
1. Análise empírica da atuação do mecanismo
interno de acompanhamento de cumprimento
de sentenças da corte interamericana de
direitos humanos (Rafael Santos Morais;
Umberto Celli – FD/USP)
2. O Brasil como asilo para refugiados LGBTI:
proteção e incoerências (Lucas Felicetti
Rezende - UFMG)
3. Reflexões sobre possibilidades e limitações do
uso do método etnográfico em pesquisas
jurídicas sobre migrações (Amanda Morais De
Melo; Ana Luiza Rodrigues – FDRP/USP E
PUC/MG)
4. Mecanismos de participação da sociedade civil
nas conferências ONU Habitat II e ONU Habitat
III (Cesar Andre Machado de Morais –
FDRP/USP)

Grupos de Trabalho II
28/04, 9h30/11h30
GT 5 – Práticas de ensino e extensão
universitária e a advocacia
Coord.: Camila Nicácio (UFMG)
Sala B-14
1. Pesquisa e extensão em direito: identificando
pontos de contato (Caio Santiago F. Santos;
Clio Nudel Radomysler – FD/USP)
2. Advocacia de interesse público às margens da
linha
abissal:
continuidades
e
descontinuidades entre a advocacia pro bono
e a advocacia popular (Nádia de Matos Barros
- FD/USP E FFLCH/USP)
3. A efetivação de direitos humanos e a
potencialidade do conceito de “política dos
comuns”: contribuições teóricas para práticas
de educação em direitos em ocupações
urbanas (Ana Cláudia Mauer; Fabiana Cristina
Severi – FDRP/USP)
4. Mercados são de Marte e o Estado é de Vênus?
e a OAB?: matrizes curriculares de cursos de
direito do Estado de São Paulo e suas
correlações com avaliações estatais e do
mercado (Heloisa Bianquini Araujo – FD/USP)
5. A justiça restaurativa no ensino jurídico: um
mapeamento de sua abordagem nas grades
curriculares e extracurriculares das principais
universidades federais brasileiras (Gustavo de
Oliveira Antonio - Mackenzie)
GT 12 - Estudos de gênero (2)
Coord.: Ligia Paula Sica (Direito/FGV)
Sala C-34
1. Primeira infância e maternidade nas ruas de
São Paulo (Ana Clara Klink De Melo, Laura
Salatino, Marina Slhessarenko Barreto –
FD/USP)
2. Feminização da profissão jurídica e a
democratização do poder judiciário (Tharuell
Lima Kahwage – FDRP/USP)
3. A construção do sujeito mulher no discurso
jurídico e a vitimização da mulher no direito
penal (Karen Ribeiro Dias - UNESP)
4. Mulheres nas sociedades de advogados: o teto
de vidro (Patrícia Tuma Martins Bertolin Mackenzie)
5. Panta rei: o endurecimento da questão de
gênero nos rincões do Brasil – uma análise a
partir do estudo de caso da delegacia da
mulher de Catanduva/SP (Luísa Helena
Marques de Fazio – FD/USP)
6. Um olhar sobre a mulher em situação de

violência na Lei Maria da Penha (Juliana
Moyses – FDRP/USP)

GT 7 - Acesso à justiça e organização do
sistema de justiça
Paulo Alves da Silva (FDRP/USP)
Janaína Gomes (USP)
Sala de reuniões dos Departamentos
1. Uma dimensão política do acesso à justiça: a
defensoria pública de são paulo como
instrumento de definição e efetivação de
políticas públicas (Rafael Bessa Yamamura –
FDRP/USP)
2. Mediações do Ministério Público, direitos e
acesso à saúde: análise de demandas na
Comarca de Uberaba/MG (Luciana Cristina
Caetano de Morais Silva; Rosimár Alves
Querino; Bruno Stefany Chagas Paula - UFTM)
3. Incidente de resolução de demandas
repetitivas: análise da sua aplicação incipiente
e questões controvertidas (Fernando Antonio
Oliveira – FDRP/USP)
4. Limites na prática jurídica à curadoria especial
(Marcel Höfling Martins – FD/USP)
5. Acesso à justiça e direito do consumidor:
pesquisa empírica acerca dos consumidores
superendividados no município de franca
(Dayana Moura Dezena; Agnaldo S. Barbosa UNESP)
GT 16 - Povos, territórios e espaços
públicos
Coord.: Rebecca Igreja (FD/UNB)
Sala da Congregação
1. A judicialização dos conflitos dos povos
originários mato-grossenses: uma análise
dos dados entre 2012/2016 (Éverton Neves
dos Santos - UFSCAR)
2. Alternativas ao desenvolvimento e direitos
socioambientais: análise da questão
socioambiental nas narrativas pós-coloniais
latino-americanas. (Gabriel Antonio Silveira
Mantelli - FGV)
3. Histórias de pertencimento e o direito
territorial dos povos originários: o povo
Xavante na terra indígena de São Marcos-MT
(Silviane Ramos Lopes da Silva - UFSCAR)
4. Contradições entre o centro tradicional
“ombala do m’balundu” e o tribunal
provincial do Huambo em decisões sobre
feitiçaria: o lugar do pluralismo jurídico em
Angola (Fernando Dos Anjos Kapoco –
FDRP/USP)
5. A lei de perímetro urbano e seu impacto no

desenvolvimento da cidade e do campo:
análise do município de Ribeirão Preto (SP)
(André Simionato – FDRP/USP)

GT 8 – Direito e movimentos sociais
Coord.: Elisabete Maniglia (FD/Unesp)
Sala C-33
1. Universidade
e
desigualdades:
as
reivindicações político-sociais do movimento
negro pela democratização da educação
superior pública brasileira (Maurício Buosi
Lemos; Fabiana Severi – FDRP/USP)
2. Conselhos de políticas públicas: uma análise
sobre seu “poder deliberativo”. (André
Antonietto - FDRP/USP)
3. Aproximações entre estudos de direito e a
categoria genocídio do povo negro (Laysi Da
Silva Zacarias; Fabiana Severi – FDRP/USP)
4. Análise dos processos de reintegração de
posse promovidos pela Prefeitura de Ribeirão
Preto com base na teoria geográfica da
acumulação do capital de David Harvey (Yan
Bogado Funck; Fabiana Severi – FDRP/USP)
5. Conselho municipal da juventude de Ribeirão
Preto: desafios da reconstrução (Saulo Simon
Borges; Márcio Henrique Ponzilacqua FDRP/USP)
6. O conceito de esfera pública jurídica: subsídios
para uma teoria crítica do direito no Brasil
contemporâneo (Ricardo Gonçalves – FD/USP)
GT 17 – Estudos em Direito e crime
Coord.:. Paulo Borges (FD/Unesp)
Anfiteatro
1. Análise sobre a aplicação de penas restritivas
de direitos aos condenados por roubo e furto
que cumprem pena em Salvador/BA (Luiz
Expedito Machado Rodrigues; Alessandra
Rapassi Mascarenhas Prado - UFBA)
2. As representações da defesa indicada ao réu
pelo estado e obstáculos à sua plenitude no
Tribunal do Júri de São Paulo-SP (José Arthur
Fernandes Gentile - UNESP)
3. Crime e audiência: uma etnografia de
telespectadores na cidade de Franca/SP
(Eduardo Matheus Ferreira Lopes - UNESP)
4. Criminologia cultural e rap: uma análise
(des)construção das identidades desviantes
a partir das letras dos Racionais MC’s
(Theuan Carvalho Gomes Da Silva - UNESP)
5. Mulher encarcerada e o tráfico de drogas:
encarceramento em massa e a invisibilidade
feminina (Jéssica Santiago Cury; Bruna

Nogueira Machado Morato De Andrade;
Paulo César Corrêa Borges - UNESP)
6. O preso em flagrante em cena: uma análise
etnográfica das audiências de custódia de
Franca/SP (José Roberto Bernardo Bettarello
- UNESP)

GT 11 - Estudos de gênero (1)
Coord.: Fabiana Severi (FDRP/USP)
Auditório
1. A castração química e sua relação com os
direitos humanos e a cultura do estupro (Thais
Karoline Ferreira de Medeiros - FACIPE)
2. A violência sexual e o sistema de justiça
criminal sob o olhar das trabalhadoras do sexo
em Franca (Marcela Dias Barbosa - UNESP)
3. Violência sexual contra a mulher: um estudo
etnográfico sobre os reflexos do punitivismo
criminal (Luciana de Freitas - UNESP)
4. O processo de tomada de decisão e os
estereótipos de gênero: uma abordagem dos
mitos relacionados ao estupro. (Gabriela
Perissinotto de Almeida – FDRP/USP)
5. Observação participante como instrumento
de coleta de dados em grupos que buscam a
resposta à violência de gênero na
Universidade de São Paulo (Deíse Maito –
FDRP/USP)
6. Universidade e delegacia de defesa da
mulher: trânsitos e narrativas no
enfrentamento à violência de gênero (Letícia
Ueda Vella; Luisa Mozetic Plastino; Marina
Scaramuzza Bressan – FD/USP)

GT 18 - Direito do Trabalho e Empiria
Victor Hugo Almeida (FD/Unesp), Maria
Hemília Fonseca (FDRP/USP)
Sala B-15
1. A pesquisa em direito do trabalho no Brasil –
um
mapeamento
empírico.
(Olívia
Pasqualeto – FD/USP)
2. Análise jurisprudencial das greves sem a
presença de sindicatos nos tribunais
trabalhistas brasileiros (Paulo Henrique
Martinucci Boldrin – FDRP/USP)
3. A inclusão de pessoas com deficiência no
mercado de trabalho: desafios à efetivação
do direito fundamental ao trabalho
(Fernanda Menezes; Jair Cardoso –
FDRP/USP)
4. Os grupos econômicos e societários na
recente jurisprudência do TST (Conrado Ferri
Cintrão; Mariana Inacio Faciroli – FDRP/USP
E UNISEB)
5. Negociação coletiva e terceirização no setor
privado no Brasil (Thais Lie Matsura E Maria
Hemília Fonseca – FDRP/USP)

