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Encerrado o prazo para inscr ição no concurso,  o Conse lho Ed i tor ia l  da 
Rev is ta Themis nº  26 d ivu lga a re lação de todos os ar t igos inscr i tos :  

*Em caso de dúv idas ,  conta tar  Yasmine Ha jar  [  y .nemerha jar@gmai l . com ]  

  

– Direito Constitucional e Teoria do Estado 

 

1) Ferenc Puskás – “A Reforma constitucional de 23 de julho de 2008 e a 
mudança de paradigma no direito constitucional francês ”. 
 
2) Hänsel und Gretel – “O presidencialismo de coalizão e o sistema 
presidencialista brasileiro”. 

 

– Direito Administrativo e Ambiental 

 

1) Fernando Andrade de Oliveira – “Os conselhos profissionais e a Lei de 
Improbidade Administrativa – Liberdade profissional e da 
autoregulamentação profissional”. 
 
 

– Direito Internacional 

 

1) Charles Mingus – “A Lei Aplicável ao Mérito na Ausência de Escolha das 
Partes em Arbitragem Comercial Internacional”. 

 
2) Fa Mulan – “A tortura em foco: a contribuição do Caso Grego para o direito 
internacional”. 
 



3) Ricardo Reis Álvaro de Campos – “Entre o passado e o presente: da LDN 
à ONU, a busca do Brasil por um assento permanente no órgão máximo de 
uma OI com fins político e vocação universal”. 
 
4) Theodore Mosby – “O crime de desacato no Sistema Internacional de 
Direitos Humanos”.  
 
 
 
– Direito Civil 

 

1) Mahatma Gandhi – “O Sistema das Incapacidades no Código Civil 
brasileiro de 2002: entre avanços e retrocessos”. 
 
2) Rachel de Queiroz – “Os direitos sucessórios do companheiro e o artigo 
1.790 do Código Civil de 2002”. 

  

– Direito Processual Civil  

 

1) Daniel Negreanu – “As reviravoltas jurisprudenciais e legislativas na 
questão da capitulação do trânsito em julgado e do início do prazo 
decadencial para a propositura de ação rescisória”. 
 
2) Jane Austen – “Concessão de medidas de urgência no procedimento 
arbitral: a necessária cooperação entre o Juízo Arbitral e o Juízo Estatal”. 
 
3) Marie Gouze e William Gardner – “O SISTEMA DE PRECEDENTES NO 
BRASIL: O Desenvolvimento De Uma Cultura Argumentativa a Partir Do 
Novo Código de Processo Civil”. 

  

– Direito Penal e Criminologia 

 

1) Ana Lítica – “Phycho Killer”. 
 



2) Frida Kahlo, Sylvia Plath e Virgínia Woolf – “O feminino na narrativa da 
loucura: uma análise de gênero a partir do complexo médico penal do 
Paraná”. 
 
3) Zach Hill – “Déficit ou superávit? Interpretações acerca da superlotação 
prisional”. 
 
 

– Direito Empresarial 

 

1)   Rolf Serick – “Responsabilidade objetiva da pessoa jurídica e de 
sucessores empresariais - Aspectos comparativos entre a lei anticorrupção e 
a lei antitruste”.  

 

 – Direito Tributário, Econômico e Financeiro 

 

1)  Andrey Writer – “Os limites do orçamento público e o direito à educação: 
do ativismo judicial à judicialização excessiva de políticas públicas 
educacionais”.  
 
2) Kenneth McCormick, Stan Marsh e Eric Cartman – “O FIM DO BANCO 
CENTRAL: Perspectivas para a Desestatização do Dinheiro”.  
 
3) Milk Queen, Bianca Del Rio, Rochelly Santrelly e Adore Delano – 
“Orçamento e democracia participativa: limites e desafios para a 
concretização da representação popular”. 
 
4) Piper Chapman, Alex Vause, Galina 'Red' Reznikov e Crazy ‘Eyes’ Warren 
– “A Proteção do Mínimo Existencial: Políticas públicas e a atuação do 
Supremo Tribunal Federal”. 
 

  

– Teoria do Direito e Filosofia do Direito 

 



1) Severino – “A linguagem da dominação: uma investigação pragmática da 
linguagem jurídica na teoria pura do direito”.   

  

– Antropologia Jurídica e Sociologia do Direito 

 

1) Giovani Sgambati – “ANTROPOLOGIA, CULTURA e DIREITO: uma 
abordagem sistêmica”. 

2) Sam e Elie Fredricksen – “O "jeitinho brasileiro" de fazer 'justiçamento' ”. 

  

– Novas Tendências do Direito 

  

1) Chico Bento – “Publicidade infantil e o direito: proteção a quem?”. 
 
2) Fred Perry – “Controle preventivo de constitucionalidade: análise empírica 
dos casos de França e Portugal”. 
 
3) João Neto e Frederico – “DIREITO DO CONSUMIDOR: um enfoque 
jurisprudencial acerca da acepção de consumidor nos tribunais brasileiros”. 
 
4) Yura Stravinski – “Direitos para os Capitães de Areia? - Uma análise 
jurídico-literária da maioridade penal em face dos 30 anos da Constituição de 
1988”. 
 
	  


