


 

 

 

DELEGADO BRUNO GILABERTE FREITAS 

INFORMAÇÕES PROFISSIONAIS 

• Delegado de Polícia Civil do Estado do Rio de Janeiro, atualmente lotado na 5° DP da Capital. 

• Mestre em Direito Fundamentais e Novos Direitos (título - História e discurso em conflito: O 
negacionismo sob o prisma da liberdade de expressão). 

• Especialista em Gestão da Segurança Pública pela FGV (título - Considerações Gerais Sobre 
Verificação Preliminar de Informações). 

• Graduado em Direito pela Universidade Federal Fluminense. 

• Professor universitário de Direito Penal e também de Direitos Humanos. 

• Foi o Presidente da Banca de Direito Penal do último Concurso Público para Delegado de Polícia Civil 
do Estado do Rio de Janeiro (XII Concurso). 

• É autor de obras de Direito Penal e artigos científicos. 

PERFIL DO EXAMINADOR 

O examinador, ainda que experimente a prática policial diariamente, apresenta viés acadêmico e crítico. No 
direito penal, possui três obras de relevo tratando sobre os crimes contra pessoa, contra o patrimônio e 
contra a dignidade sexual.  

Suas peças policiais são recheadas com doutrina e jurisprudência, indicando uma análise jurídica mais 
completa já em sede policial. A título de exemplo, em suas redes sociais, há mais de uma publicação em que 
o examinador reconhece, no próprio inquérito, a atipicidade material por aplicação do Princípio da 
Insignificância.  

A tanto, considerando os assuntos que rodeiam suas atividades, livros e publicações mais recentes, os crimes 
contra o patrimônio, contra a dignidade sexual e a teoria do crime despontam como assuntos de maior 
relevância. Ademais, delitos como o estelionato (CP, art. 171) e a invasão de dispositivo informático de uso 
alheio (CP, art. 154-A) foram recorrentes em suas manifestações. 

Por fim, o examinador demonstra estar bastante antenado com as mudanças legislativas no Direito Penal, o 
que indica uma predileção por esses assuntos.  

PUBLICAÇÕES 

https://www.freitasbastos.com/produto/crimes-contra-a-pessoa-3-ed-29355 

Crimes Contra a Pessoa. Editora Freitas Bastos. 3° Edição. 2021. 

https://www.freitasbastos.com/produto/crimes-contra-o-patrimonio-2-ed-28854 

https://www.freitasbastos.com/produto/crimes-contra-a-pessoa-3-ed-29355
https://www.freitasbastos.com/produto/crimes-contra-o-patrimonio-2-ed-28854
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Crimes Contra o Patrimônio. Editora Freitas Bastos. 2° Edição. 2020. 

https://www.freitasbastos.com/produto/crimes-contra-a-dignidade-sexual-2-ed-29148 

Crimes Contra a Dignidade Sexual. Editora Freitas Bastos. 2 ed. 2020. 

https://portal.estacio.br/media/3733087/bruno-gilaberte-freitas.pdf 

História e discurso em conflito: O negacionismo sob o prisma da liberdade de expressão 

Resumo de sua tese de mestrado: “A dissertação ora apresentada tem por objetivo investigar a 
constante tensão entre o ‘negacionismo’, consistente na busca pela revisão de eventos históricos 
com base em premissas vazias ou fraudulentas, e o direito fundamental à liberdade de expressão. 
Uma das liberdades constitucionais clássicas, a liberdade de expressão desafia o intérprete do 
direito em diversos momentos, principalmente quando se questiona sua amplitude, surgindo 
posições absolutas e relativas, seja no direito comparado ou no direito interno. Buscou-se 
ponderar se a negação de fatos históricos sem embasamento pode se dar de forma livre, ainda 
que represente estímulo a grupos que repudiam a igualdade, ou se, ao contrário a livre 
manifestação do pensamento comporta limitações quando assim observada. Baseada na revisão 
de literatura, a dissertação transitou pelo direito brasileiro e pelo direito comparado, pela 
filosofia e pela história, concluindo que, embora possível, a contenção à liberdade de expressão 
fica reservada a casos excepcionalíssimos”. 

https://umanoseditora.com.br/produto/tratado-contemporaneo-de-policia-judiciaria-vol-2/ 

Livro em coautoria: Tratado Contemporâneo de Polícia Judiciária – Volume 2. Organizador 
Joaquim Leitão Junior.  

https://canalcienciascriminais.com.br/importunacao-sexual-vinganca/ 

Lei nº 13.718/2018: importunação sexual e pornografia de vingança 

https://canalcienciascriminais.com.br/logica-da-guerra-e-homicidio-qualificado-pela-condicao-funcional-
da-vitima/ 

Lógica da guerra e homicídio qualificado pela condição funcional da vítima 

https://canalcienciascriminais.com.br/lenocinio-e-investigacao-policial/ 

Lenocínio e investigação policial 

https://revistas.unisuam.edu.br/index.php/semioses/article/view/123/89 

A integridade animal como bem jurídico-penal tutelável 

https://www.freitasbastos.com/produto/crimes-contra-a-dignidade-sexual-2-ed-29148
https://portal.estacio.br/media/3733087/bruno-gilaberte-freitas.pdf
https://umanoseditora.com.br/produto/tratado-contemporaneo-de-policia-judiciaria-vol-2/
https://canalcienciascriminais.com.br/importunacao-sexual-vinganca/
https://canalcienciascriminais.com.br/logica-da-guerra-e-homicidio-qualificado-pela-condicao-funcional-da-vitima/
https://canalcienciascriminais.com.br/logica-da-guerra-e-homicidio-qualificado-pela-condicao-funcional-da-vitima/
https://canalcienciascriminais.com.br/lenocinio-e-investigacao-policial/
https://revistas.unisuam.edu.br/index.php/semioses/article/view/123/89
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https://emporiododireito.com.br/leitura/o-estelionato-majorado-pela-maioridade-senil 

O estelionato majorado pela maioridade senil 

https://profbrunogilaberte.jusbrasil.com.br/artigos/1182713240/crime-de-perseguicao-art-147-a-cp 

Crime de perseguição (art. 147-A, CP) 

https://canalcienciascriminais.jusbrasil.com.br/artigos/643981113/o-abate-de-criminosos-armados-por-
atiradores-de-elite-snipers 

O "abate" de criminosos armados por atiradores de elite (snipers) 

https://profbrunogilaberte.jusbrasil.com.br/artigos/833613605/pacote-anticrime-e-a-atipicidade-da-
posse-ou-porte-de-municoes-ou-artefatos-de-uso-proibido?ref=feed 

Pacote Anticrime e a atipicidade da posse ou porte de munições ou artefatos de uso proibido. 

https://profbrunogilaberte.jusbrasil.com.br/artigos/824581464/direito-penal-da-pandemia-covid-19-e-
crimes-contra-a-saude-publica 

Direito Penal da Pandemia:COVID19 e crimes contra a saúde pública. 

https://canalcienciascriminais.jusbrasil.com.br/artigos/719124997/denunciacao-caluniosa-eleitoral-e-o-
veto-ao-3-do-art-326-a-do-codigo-eleitoral 

Denunciação caluniosa eleitoral e o veto ao § 3º do art. 326-A do Código Eleitoral 

PUBLICAÇÕES/NOTÍCIAS 

https://www.instagram.com/p/CPrVJpDjamm/ 

O examinador, atualmente, está trabalhando em artigo ainda não publicado, mas com o seguinte 
título: A Lei n° 14.155/2021 em análise: Invasão de Dispositivo Informático, Furto Eletrônico, 
Fraude Eletrônica e Competência. 

https://www.instagram.com/p/CIQ9IBoDMFW/ 

“Os princípios penais servem não apenas para orientar a atividade legislativa e as decisões 
judiciais, mas também como um filtro para aquilo que será ou não investigado, evitando a 
sobrecarga da atividade de Polícia Judiciária.” 

https://www.instagram.com/p/CGD2KfTlsWf/ 

https://emporiododireito.com.br/leitura/o-estelionato-majorado-pela-maioridade-senil
https://profbrunogilaberte.jusbrasil.com.br/artigos/1182713240/crime-de-perseguicao-art-147-a-cp
https://canalcienciascriminais.jusbrasil.com.br/artigos/643981113/o-abate-de-criminosos-armados-por-atiradores-de-elite-snipers
https://canalcienciascriminais.jusbrasil.com.br/artigos/643981113/o-abate-de-criminosos-armados-por-atiradores-de-elite-snipers
https://profbrunogilaberte.jusbrasil.com.br/artigos/833613605/pacote-anticrime-e-a-atipicidade-da-posse-ou-porte-de-municoes-ou-artefatos-de-uso-proibido?ref=feed
https://profbrunogilaberte.jusbrasil.com.br/artigos/833613605/pacote-anticrime-e-a-atipicidade-da-posse-ou-porte-de-municoes-ou-artefatos-de-uso-proibido?ref=feed
https://profbrunogilaberte.jusbrasil.com.br/artigos/824581464/direito-penal-da-pandemia-covid-19-e-crimes-contra-a-saude-publica
https://profbrunogilaberte.jusbrasil.com.br/artigos/824581464/direito-penal-da-pandemia-covid-19-e-crimes-contra-a-saude-publica
https://canalcienciascriminais.jusbrasil.com.br/artigos/719124997/denunciacao-caluniosa-eleitoral-e-o-veto-ao-3-do-art-326-a-do-codigo-eleitoral
https://canalcienciascriminais.jusbrasil.com.br/artigos/719124997/denunciacao-caluniosa-eleitoral-e-o-veto-ao-3-do-art-326-a-do-codigo-eleitoral
https://www.instagram.com/p/CPrVJpDjamm/
https://www.instagram.com/p/CIQ9IBoDMFW/
https://www.instagram.com/p/CGD2KfTlsWf/
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Análise da Lei 14.064: maus-tratos contra cães e gatos. 

https://www.instagram.com/p/CB1fD3uFTdX/ 

Crimes Contra a Administração Pública. 

http://brunogilaberte.blogspot.com/ 

Blog do examinador. No entanto, a última publicação é do ano de 2015. 

ENTREVISTAS/PALESTRAS/YOUTUBE 

https://www.youtube.com/watch?v=LyZeUQzvptc 

Direito Penal e Preconceito: Entre discriminação, punição e igualdade. 

https://www.youtube.com/watch?v=Urjoj5zS6Bk 

É crime de injúria preconceituosa a ofensa em razão da orientação sexual ou identidade de 
gênero? 

https://www.youtube.com/watch?v=kpo414sKmuI 

Seminário Jurídico do Portal F3 - As Reformas e o Novo Brasil - 20/09/2017 

ALESSANDRA ANDRADE: PRESIDENTE 

INFORMAÇÕES PROFISSIONAIS  

• Delegada de polícia do quadro permanente da Polícia Civil do Estado do Rio de Janeiro. 

http://nupej.uff.br/informacoes/  

• Mestranda em Inovação na Gestão de Órgãos de Justiça Administrativa na Universidade Federal 
Fluminense (UFF). 

• Pós-graduada em Direito Penal e Processo Penal pela Universidade Estácio de Sá.  

• Formada em Direito pela Universidade Veiga de Almeida. 

https://br.linkedin.com/in/alessandra-andrade-08280a82  

https://www.instagram.com/p/CB1fD3uFTdX/
http://brunogilaberte.blogspot.com/
https://www.youtube.com/watch?v=LyZeUQzvptc
https://www.youtube.com/watch?v=Urjoj5zS6Bk
https://www.youtube.com/watch?v=kpo414sKmuI
http://nupej.uff.br/informacoes/
https://br.linkedin.com/in/alessandra-andrade-08280a82
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PERFIL DA EXAMINADORA  

Não foram encontradas publicações ou entrevistas concedidas pela Examinadora. Contudo, o tema objeto 
de estudo em seu mestrado sugere que ela possua preferência pelo tema de “jurisdição administrativa” 
exercida pelo Poder Judiciário.  

Trata-se de tema que buscar estudar o exercício, pelo Poder Judiciário, da função de julgar os temas que 
envolvem a Administração Pública. Ou seja, leva-se em conta os valores considerados nas políticas públicas 
e o impacto do exercício da Jurisdição Administrativa na vida dos cidadãos. Nesse sentido, é possível que a 
examinadora elabore questionamentos relativos à intervenção do Poder Judiciário nas políticas públicas.  

ANDRÉ FONTES 

INFORMAÇÕES PROFISSIONAIS  

• Desembargador do Tribunal Regional Federal da 2ª Região, decorrente da vaga destinada ao quinto 
constitucional para o Ministério Público Federal; 

• Pós-Doutorado em Ciências Sociais Aplicadas pela Universidade Federal de Santa Catarina – UFSC; 

• Doutor em Direito pela Universidade do Estado do Rio de Janeiro – UERJ; 

• Doutor em Filosofia pela Universidade Federal do Rio de Janeiro – UFRJ; 

• Doutor em Ciências, em História das Ciências e das Técnicas e Epistemologia pela Universidade 

Federal do Rio de Janeiro – UFRJ; 

• Doutor em Ciências Ambientais e Florestais pela Universidade Federal Rural do Rio de Janeiro – 
UFRRJ; 

• Mestre em Direito pela Universidade do Estado do Rio de Janeiro – UERJ; 

• Mestre em Direito Constitucional pela Universidade Federal Fluminense – UFF. 

• Professor na Universidade Federal do Estado do Rio de Janeiro – Uni-Rio; 

• Ex-Procurador Regional da República; 

• Ex-Procurador do Município do Rio de Janeiro.  

PERFIL DO EXAMINADOR 

O Examinador, apesar de atualmente ser Desembargador do Tribunal Regional Federal da 2ª Região, já 
ocupou os cargos de Procurador Geral da República e de Procurador do Município do Rio de Janeiro. Em 
decorrência das suas experiências pretéritas, entendemos que o Examinador tem muita familiaridade com 
os aspectos envolvendo a atuação prática da Administração Pública.  

Possui diversas publicações relacionadas ao tema do direito regulatório, especialmente no que tange a 
atuação das agências reguladoras e o petróleo. Além disso, suas pós-graduações envolvem variados temas 
além do direito administrativo, tais como direito ambiental e constitucional, portanto, é possível que essa 
interdisciplinaridade seja explorada na prova. 
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PUBLICAÇÕES   

https://www.editorajc.com.br/a-pretensao-como-situacao-juridica-
subjetiva/#:~:text=A%20Pesquisa%20destina%2Dse%20a,esp%C3%A9cie%20de%20situa%C3%A7%C3%A3o
%20jur%C3%ADdica%20subjetiva.  

A pretensão como situação jurídica subjetiva, Belo Horizonte: Editora Del Rey, 2002. 

https://www.editorajc.com.br/sentimento-de-renovacao/  

 Sentimento de renovação, 05 de maio de 2004. 

https://www.editorajc.com.br/a-teoria-autonomista-da-arbitragem/  

A Teoria Autonomista da Arbitragem, 31 de março de 2008. 

https://www.editorajc.com.br/regulacao-e-petroleo/  

“Direito e Poder nas instituições e nos valores do público e do privado contemporâneos – Estudos 
em homenagem a Nelson Saldanha”, em coautoria, com o tema “Regulação e Petróleo”. São 
Paulo: Editora Manole, 2005. O texto “Regulação e Petróleo”, também foi publicado na Revista 
de Direito Público de Economia, nº 08 – 2004; 

http://www5.trf5.jus.br/novasAquisicoes/sumario/O%20Poder%20Normativo%20das%20Ag%EAncias%20
Reguladoras_sumario.pdf  

“O Poder Normativo das Agências Reguladoras”, em coautoria, com o tema “A Dubiedade 
Constitucional da Ordem Econômica“, Rio de Janeiro: Forense, 2006; 

ENTREVISTAS/NOTÍCIAS  

https://www10.trf2.jus.br/portal/desembargador-federal-andre-fontes-falou-no-domingo-21-sobre-
funcionamento-de-igrejas-e-templos-na-pandemia/  

Desembargador federal André Fontes falou no domingo, 21, sobre funcionamento de igrejas e 
templos na pandemia 

Desde que cumpram todos os protocolos de segurança sanitária, bem como assegurem e exijam 
o cumprimento do distanciamento social em seus locais de funcionamento, as igrejas e templos 
religiosos não devem ser impedidos de realizar cultos presenciais. Esta foi a conclusão principal 
da palestra que o desembargador federal André Fontes proferiu no domingo, 21/2, no Rio de 
Janeiro. 

https://www.editorajc.com.br/a-pretensao-como-situacao-juridica-subjetiva/#:~:text=A%20Pesquisa%20destina%2Dse%20a,esp%C3%A9cie%20de%20situa%C3%A7%C3%A3o%20jur%C3%ADdica%20subjetiva
https://www.editorajc.com.br/a-pretensao-como-situacao-juridica-subjetiva/#:~:text=A%20Pesquisa%20destina%2Dse%20a,esp%C3%A9cie%20de%20situa%C3%A7%C3%A3o%20jur%C3%ADdica%20subjetiva
https://www.editorajc.com.br/a-pretensao-como-situacao-juridica-subjetiva/#:~:text=A%20Pesquisa%20destina%2Dse%20a,esp%C3%A9cie%20de%20situa%C3%A7%C3%A3o%20jur%C3%ADdica%20subjetiva
https://www.editorajc.com.br/sentimento-de-renovacao/
https://www.editorajc.com.br/a-teoria-autonomista-da-arbitragem/
https://www.editorajc.com.br/regulacao-e-petroleo/
http://www5.trf5.jus.br/novasAquisicoes/sumario/O%20Poder%20Normativo%20das%20Ag%EAncias%20Reguladoras_sumario.pdf
http://www5.trf5.jus.br/novasAquisicoes/sumario/O%20Poder%20Normativo%20das%20Ag%EAncias%20Reguladoras_sumario.pdf
https://www10.trf2.jus.br/portal/desembargador-federal-andre-fontes-falou-no-domingo-21-sobre-funcionamento-de-igrejas-e-templos-na-pandemia/
https://www10.trf2.jus.br/portal/desembargador-federal-andre-fontes-falou-no-domingo-21-sobre-funcionamento-de-igrejas-e-templos-na-pandemia/
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Na apresentação, organizada por uma instituição religiosa da capital, o magistrado discorreu 
sobre aspectos éticos e jurídicos da interferência do poder público sobre as atividades de igrejas, 
durante a pandemia da Covid-19. Para o jurista, o fechamento por tempo indeterminado é 

inconstitucional: “As igrejas obedecem a uma outra realidade, com efeitos naquilo que é mais 
pessoal e particular, que é a fé. Não é possível o Estado avaliar a fé e julgar o seu exercício menos 

importante que os de outros setores da sociedade”. 

A liberdade de consciência e de crença e a proteção aos locais de culto estão previstas no artigo 
quinto da Constituição da República, que trata dos direitos e garantias fundamentais. Em sua 
fala, André Fontes, que é doutor em Direito pela Universidade do Estado do Rio de Janeiro (UERJ) 
e em Filosofia pela Universidade Federal do Rio de Janeiro (UFRJ), lembrou ainda que os líderes 
religiosos e as instituições que eles dirigem são fontes necessárias de informação  sobre a doença, 
sendo referências na disseminação de notícias oficiais, de interesse público. 

“O efetivo descumprimento de regras preventivas deve ser divulgado amplamente e coibido, mas 
não se pode penalizar uma entidade religiosa e seus fiéis com base em meras impressões ou 

conclusões parciais e fragmentadas”, concluiu. 

https://www.youtube.com/watch?v=MahDhgI4dlE  

Entrevista sobre inteligência artificial no Judiciário brasileiro.  

V Encontro de Magistrados Brasil & Estados Unidos, entrevista com o Desembargador Federal 

André Fontes, do Tribunal Regional Federal da 2ª Região. 

https://www.youtube.com/watch?v=9uP0GeIM_Jg  

Entrevista do Desembargador André Fontes para o canal da Polícia Cidadã. 

O Delegado de Polícia Federal e professor Lorenzo Martins Pompílio da Hora entrevista o 

presidente eleito do TRF 2ª Região. 

https://www.youtube.com/watch?v=v3OcCeRB3UE   

Palestra do desembargador federal André Fontes, do TRF-2, sobre a "Teoria do Desvio 
Produtivo", que ele também chamou de "Teoria Dessauniana". 

Durante Live Jurídica do Sinfa-RJ, o Desembargador Federal André Fontes faz elogio a teoria e 
afirma que o Professor Marcos Dessaune merece prêmio nacional em reconhecimento por 
desenvolver teoria. 

https://www.youtube.com/watch?v=7hNZpyc6g8Q  

Seminário de direito eleitoral. 

Instituto dos Magistrados do Brasil - Uma Entidade Cultural voltada para a Magistratura. 

https://www.youtube.com/watch?v=MahDhgI4dlE
https://www.youtube.com/watch?v=9uP0GeIM_Jg
https://www.youtube.com/watch?v=v3OcCeRB3UE
https://www.youtube.com/watch?v=7hNZpyc6g8Q


 

 

 

 

 

8 
10 

https://www.youtube.com/watch?v=Qj14Fkgf_nM  

Justiça Utópica X Realidade Underlaw. Ministro José Barroso E Convidados. 

A CADA PASSO SE CONFIRMA... OS "LOUCOS" TEM RAZÃO: OUTRO MUNDO É POSSÍVEL  

A percepção do sentido faz valer o caminho.  

Reflexões sobre os fins do Direito.  

Ministro José Barroso Filho, Desembargador Federal Reis Friede e Desembargador Federal André 
Fontes 

https://www.conjur.com.br/2018-nov-15/entrevista-andre-fontes-desembargador-presidente-trf  

Entrevista ao CONJUR sobre a forma como a crise econômica tem afetado os processos que 
chegam ao tribunal. 

PROJETOS DE PESQUISA 

Grupo de Pesquisa de Regulação da Infraestrutura 

Descrição: O objetivo principal é construir conhecimento para o desenvolvimento da regulação. 
A regulação parece retratar a viabilização do modelo de Estado que vem sendo desenhado no 
Brasil desde a ampla reforma operada a partir de 1994, que contou com a liberalização de alguns 
setores da economia antes monopolizados pelo Estado. Houve a instituição das agências 
reguladoras independentes, criadas exatamente para dar cabo da atividade regulatória com 
certo grau de independência contra influências políticas indesejáveis do governo. Destaque-se 
que essa independência não significa insubordinação quanto às políticas públicas e às metas de 
governo fixadas pelo Governo federal. O Estado brasileiro caminha para a implementação de 
modelo de Estado Regulador: um Estado que atua ? valendo-se especialmente da regulação 
econômica ? para promover e garantir a concorrência nos setores em que ela for possível e 
desejável, bem como dirimir as diferenças entre os agentes do mercado. O ProReg-UNIRIO fará 
uma proposição inicial na Regulação da Infraestrutura com a formação de grupos temáticos para 
analisar e investigar temas complexos e conexos com questões interdisciplinares (direito, 
economia, administração e tecnologia). Estrutura-se por meio de projetos de pesquisa sobre 
regulação setorial que irá detalhar as especificidades de cada área de estudo, particularmente, 
de energia elétrica, transporte, saneamento, minerária, telecomunicações e educação. Os 
projetos de pesquisas dentro de conjunto de variações temáticas setoriais irá relacionar-se com 
os temas das empresas privadas e públicas, empreendedorismo, boa gestão, defesa da 
concorrência, serviços público, complance, impacto regulatório, qualidade de vida, direito do 
usuário, gestão ambiental, indústria, comércio etc O ProReg-UNIRIO visa colaborar com as 
formulações das políticas públicas regulatórias de infraestrutura no Brasil, tendo como método 
a análise comparada das melhores práticas internacionais. Analisar-se-á os processos bem 
conduzidos e mal sucedidos de marcos regulatórios, como também os efeitos imprevistos de 

https://www.youtube.com/watch?v=Qj14Fkgf_nM
https://www.conjur.com.br/2018-nov-15/entrevista-andre-fontes-desembargador-presidente-trf
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processo regulatório. O ProReg-UNIRIO pretende fazer estreita associação com as entidades 
públicas e privada mediante articulação entre a universidade, governo e empresa. Mediante 
parceira institucional desenvolverá política de convênios entre a UNIRIO com entidades 
parceiras, principalmente, universidades, grupos de pesquisas, empresas estatais e agências 
reguladoras do setor de infraestrutura. Terá competência para apresentar e discutir propostas 
que possam apoiar e melhorar a qualidade regulatória, colaborar para o aperfeiçoamento os 
níveis técnicos das ações implementadas, prestar assessoria a órgãos reguladores e empresas 
reguladas. 

Situação: Em andamento; Natureza: Pesquisa.  

Integrantes: André Ricardo Cruz Fontes - Coordenador / Ricardo Luiz Sichel - Integrante / 
Benedito Fonseca e Souza Adeodato - Integrante / Jose Carlos Buzanello - Integrante / Álvaro 
Reinaldo de Souza - Integrante / Marcelo Motta Veiga - Integrante. 

 

Políticas Públicas Urbanas e Direito da Infraestrutura 

Situação: Em andamento; Natureza: Pesquisa. 

Integrantes: André Ricardo Cruz Fontes - Integrante / Vania Siciliano Aieta - Coordenador. 

 

Propriedade Intelectual, instrumento de desenvolvimento econômico e social 

Descrição: Examina a propriedade intelectual dentro de uma visão jurídica administrativa onde a 
relação entre nações constitui elemento primordial. 

Situação: Em andamento; Natureza: Pesquisa. 

Alunos envolvidos: Graduação: (8)  

Integrantes: André Ricardo Cruz Fontes - Integrante / Débora Lacs Sichel - Integrante / Ricardo 
Luiz Sichel - Coordenador / Benedito Fonseca e Souza Adeodato - Integrante / Patrícia Serra Vieira  

 

Propriedade Intelectual e saúde. 

Descrição: Propriedade Intelectual e a saúde. Direito privado e o interesse coletivo. 

Situação: Concluído; Natureza: Pesquisa. 

Alunos envolvidos: Graduação: (4)  
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Integrantes: André Ricardo Cruz Fontes - Integrante / Débora Lacs Sichel - Integrante / Ricardo 
Luiz Sichel – Coordenador. 

 

Propriedade intelectual e transferência de tecnologia. 

Situação: Concluído; Natureza: Pesquisa. 

Integrantes: André Ricardo Cruz Fontes - Integrante / Patrícia Aurélia del Nero - Coordenador. 

 

Direito, democracia e desenvolvimento. 

Descrição: O grupo de caráter transdisciplinar buscará levantar questões relacionadas às políticas 
sociais no Brasil com especial destaque para as políticas públicas tentando priorizar os aspectos 
simbólicos e práticos ligados à consolidação da democracia entendida aqui especificamente 
como ampliação (efetiva) dos direitos universais para toda, ou a maior parte da população.. 
Situação: Concluído; Natureza: Pesquisa. 

Integrantes: André Ricardo Cruz Fontes - Integrante / Cesar Sabino - Coordenador. 

 

Filosofia do Direito. 

Situação: Concluído; Natureza: Pesquisa. 

Integrantes: André Ricardo Cruz Fontes - Integrante / Aquiles Cortês Guimarães - Coordenador. 
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