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Autor (a) 
 

Título do trabalho Instituição / 
País 

1 -  Robert Rigobert 
Lucht 

 
ADPF n° 153/STF e Lei da Anistia: 

possíveis desdobramentos na esfera 
internacional 

 

UFGRS / Brasil 

 
2 - Jânia Maria Lopes 

Saldanha, Márcio 
Moraes Brum, Rafaela 

da Cruz Mello, Tiéli 
Zamperetti Donadel 

 
 

A justiça de transição brasileira, seus 
limites e possibilidades: uma análise 

sob a perspectiva da assincronia 
temporal do direito e do imperativo de 

radicalização dos direitos humanos 

UFSM / Brasil 

3 -  Melanie Merlin de 
Andrade / Rodrigo 

Hauser Centa 

 
Reflexões sobre o estado de exceção 
instalado nas favelas cariocas: Uma 

análise a partir das teorias de Hobbes, 
Agamben, Foucault e Jakobs 

 

UFPR/Brasil 

4 - Luigi Bonizzato / 
Carlos Bolonha 

 

 
Estado de segurança e polícia no 

Brasil: uma abordagem constitucional 
de direitos e do direito de greve 

 

UFRJ / Brasil 

5 –  Isabelle Maria 
Campos Vasconcelos 

Chehab 

 
Sobre a (possível) correlação entre o 

modelo de justiça transicional adotado 
pelo Brasil e a violência 

contemporânea 
 

Universidade 
de Fortaleza 
(UNIFOR) / 

Brasil 

6 -   Diego Oliveira de 
Souza /  Diorge 
Alceno Konrad 

 
As violações de direitos humanos no 
DOI/CODI/II Exército (1970-1976): 
aspectos da atuação do Ministério 

Público Federal em São Paulo 
 

UFSM / Brasil 

 
7 -  Carlos Augusto de 

Oliveira Diniz / 
Alessandro Martins 

Prado 
 
 

 
Análise da (i)legitimidade da decisão 

da Justiça Federal acerca de não 
receber a denúncia contra o coronel 
Sebastião Curió Rodrigues de Moura 

 

UEMS / Brasil 



8 -  Mariana Militão 
Igrecias 

 
Os desdobramentos autoritários do 

período ditatorial nas instituições de 
segurança pública do estado 

brasileiro: reformar para combater a 
alta letalidade policial brasileira 

 

Não indicado 
 

9 -  Rodrigo Deodato 
de Souza Silva 

 
Para além da mera reforma: reflexões 

sobre as relações entre Justiça de 
Transição, Direito Penal e Política 

Criminal 

 

UNICAP / 
Brasil 

10 -   Sérgio Reis 
Coelho /  Katya 

Kozicki 

 
As dimensões e limites da justiça de 

transição no Brasil: a decisão do STF 
e da jurisprudência da Corte 
Interamericana de Direitos 

Humanos no fortalecimento das 
instituições democráticas 

UFPR / Brasil 

11 - Alessandro 
Martins Prado / 

Carlos Augusto de 
Oliveira Diniz 

 
Pós-positivismo jurídico e a nova 

hermenêutica constitucional aplicada 
no Direito Internacional Público como 

meio de combate a impunidade no 
sistema universal de proteção dos 

direitos humanos 
 

UEMS / Brasil 
 

12 -   Roberta Cunha 
de Oliveira 

 
 

 
Entre a permanência e a ruptura:  o 
legado autoritário na condução de 
instituições políticas brasileiras e a 

justiça de transição 
 

PUC - RS / 
Brasil 

13 -  Ricardo Silveira 
Castro 

 
Entre o princípio da legalidade e a 
imprescritibilidade dos crimes da 

ditadura militar, a ADPF 153 em foco 
 

PUC - RS / 
Brasil 

14 – Rayane Oliveira 
Marques Ramos 

 
 

Os desdobramentos autoritários do 
período ditatorial nas instituições de 

segurança pública do estado 
brasileiro: reformar para combater a 

alta letalidade policial brasileira 
 
 

Não informado 



 

 
15 -  Natália Centeno 

Rodrigues /  
Francisco Quintanilha 

Véras Neto 
 

Justiça de Transição: um breve relato 
sobre a experiência brasileira 

FURG / Brasil 

16 -  Vanessa 
Dorneles Schinke 

 
Novas narrativas: a dificuldade de 

legitimação de novas vozes acerca das 
violações a direitos fundamentais 

durante o regime militar brasileiro 
diante da aceleração do tempo e do 

paradigma da racionalidade. 
 

PUC - RS / 
Brasil 

17 -  Ana Carolina 
Guimarães Seffrin 

 
Uma Kafkalândia chamada Memória 

da Ditadura Militar Brasileira: 
esperando a casmurra esperança com 

a Comissão de Verdade e 
Reconciliação 

 

PUC - RS / 
Brasil 

 
18  -  Cláucia Piccoli 

Faganello /  Íris 
Pereira Gueges 

 
 

O resgate da memória e da verdade: 
uma análise da punibilidade dos 
crimes ditatoriais no Brasil e do 

Uruguai 

UERGS/ 
UniRitter/ 

Brasil 

19 - Evorah Cardoso / 
Luís Matricardi 

Rodrigues 

 
Lei de anistia e a seletividade 

do direito internacional no 
Supremo Tribunal Federal: amicus 
curiae de alunos da Faculdade de 

Direito da USP na ADPF 153 
 

USP / Brasil 

20 -  Rodrigo Andrés 
González-Fuente 

Rubilar 

 

Los derechos de la víctima 
como límite a las medidas adoptadas 

en el marco de la Justicia Transicional. 
En especial el caso de la amnistía 

chilena 
 

Universidad de 

Concepción / 

Chile 

21 - Rodrigo Lentz 

 
A justiça transicional entre o 

institucionalismo dos direitos 
humanos e a cultura política: uma 

comparação do Brasil com o Chile e a 
Argentina (1995-2006) 

 

UFRGS/ Brasil 


