
,(1488-1576) O de Isaac, 
a 

SUMÁRIO 
.s 

Ide dos autores. 

APRESENTAÇÃO............................................................................................ 7 


o princípio da presunção de inocência e suas dimensões: 

até quando o espetáculo midiático irá sobrepor-se à Constituição? .......... .. 9 


/ Ana Cláudia Bastos de Pinho, Andl'e Almeida de Azevedo Ribeiro. Arthur Almeida de Azevedo Ribeiro 
Jomes, [André 
)eiro ... [et al.]. Porto 

Dolo eventual e mortes decorrentes de 
procedimentos cirúrgicos estéticos ................................................................. 27 

André Boiani e Azevedo. Eric Ribeiro Piccelli 

Os crimes de abstrato em face da Constituição Federal de 1988 ..... 45 
André Luiz Filo-C,'eão G. da Fonseca 

ea. 2. Processo Penal: Brasil. 3. 
Ana Cláudia Bastos de, org. 

Do Direito Alternativo ao garantismo: do coração a razão......................... . 57 

org. Ill. André AI-

Alexandre A ndreia de Brito Rodrigues 

Tráfico e apreensão da droga sem mandado. 
s Peterle, CRB-l 0/631. Uma prática (in}tolerável? ............................................................................. . 69 


Alexandre Morais da Rosa 

Aplicação da pena e Direito Penal de autor: 

julgando para além das aparências .............................................................. .. 79 


Ana Claudia Bastos de Pinho. Marcus A /an de Melo Gomes 
tal ou a 

Súmulas vinculantes em matéria penal e 
proteção dos direitos fundamentais................................................................ 113 

Antonio Moreira Mal/és 

A penal nos braços da mídia ...................................................... 133 

Bethânia Falcão Bastos 

5 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Extrinsecação sintática, semântica e pragmática da 
norma penal: injusto penal como discurso das fontes ....... ... ...... ........ ......... 

Édson Luís Baldan 
165 

Fins do Direito Penal no estado democrático 
de Direito: expansão e crise........... .......... .............. ... .... .. .. .... .... ...... .... ....... .. .... 

Igor Nery Figueiredo 
199 

As pelejas dos povos indígenas contra as "minas" 
que "transformam" a diversidade cultural em crime .............. ... .. .... ........... . 

Jane Felipe Bellrão. Eslella Libardi, 
Assis da CosIa Oliveira, Rosani de Fatima Fernandes 

213 

o "Direito Penal do bem jurídico" como princípio 
jurídico-constitucional- Da doutrina penal, da jurisprudência 
constitucional portuguesa e das suas relações ...... ............ .............. ........ ....... .... . 

Jorge de Figueiredo Dias 
239 

Jornada exaustiva e condições degradantes 
de trabalho: caracterização........................................................................... .. 

José Claudio Monteiro de Brito Filho 
259 

Crime e estamento: notas sobre a política criminal 
e o Direito Penal em lerrae brasilis .............. .. 

Lenio Luiz Streck 
275 

Bem jurídico penal: em busca da proporcionalidade 
entre os delitos e as penas .. ........ ............... .... .. .... .......... .. .................... ... ........ .. 

Manuela Bitar Lelis dos Sanlos 
309 

Execução penal e cidadania global: a tratativa discriminatória 
da progressão de regime para o estrangeiro no Brasil ................................ . 

Paulo César Busalo 
329 

APRl 

o projeto que agora tOl 
tulada Direito Penal e Den 
Graduação em Direitos Hurr 
Numa comunhão de esforçm 
recendo trabalhos que analis 
crítico e interdisciplinar, cor 
pretende é produzir conhec 
aprimoramento social. O gru 
ceria doméstica. Foi enrique 
res de diversos pontos do ter 

A obra que ora aprese 
de nossas inquietações, e de 
em poder reunir pessoas qu 
partilham algo em comum: c 
e contribuir para a sedimenta 

O resultado do traball 
principal que nos havíamos 
que pensamos o projeto: co 
livre e democrático, mas, a 
mais caros princípios do Est. 

Desde diferentes locai 
reito constitucional, antropc 
reito processual penal) e COl 
soas engajadas no processo 
nômeno da criminalidade/vi 

6 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 




