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Adriane Célia de Souza Porto A pobreza como violação de direitos humanos: reflexões a partir dos 
estudos de Lilian Balmant Emerique 

Aklla Guimarães Sales Agrotóxicos no Brasil à luz do direito constitucional ambiental e da 
análise comparativa com as diretivas da União Europeia 

Amanda Cristina Silvério
Trabalho escravo contemporâneo em debate: análises sobre legalidade, 
importância, e eficácia da Lista Suja de Trabalho Escravo no contexto 

brasileiro

Bukola Ifeoluwa Jaiyesimi Conflito interno de leis e seus efeitos sobre a migração interna na 
Nigéria

Catharina Lopes Escodro
Desenvolvimento, meio ambiente do trabalho e liberdade econômica: 

as CIPAS e os impactos da MP 881/2019 na saúde e segurança do 
trabalho 

César André Machado de Morais 
Cooperação com vistas à inovação: uma análise dos Arranjos 
Produtivos Locais (APLs) do SUPERA Parque de Inovação 

Tecnológica
Diegos dos Reis Braga Liberdade religiosa vs Discurso de ódio: uma releitura necessária 

Fábio Sampaio Mascarenhas O regime jurídico da privatização da Vale e o desastre em 
Brumadinho: anseios econômicos e repercussões socioambientais

Gabriela Crepaldi Cordeiro; Lara Giselle 
Guardiano; Andreia Martin Simon

Sustentabilidade no agronegócio: aspectos constitucionais na 
efetivação de políticas públicas voltadas à preservação ambiental

Gabriela de Carvalho Tazito
O rompimento da barragem da Brumadinho, Minas Gerais: um conciso 
trabalho sobre responsabilidade administrativa, civil e penal por dano 

ao meio ambiente

Juliana Santos de Freitas Os impactos da tecnologia da informação e comunicação no direito à 
desconexão do trabalho

Lais Gonzales de Oliveira Direito à cidade: um pleno direito de cidadania

Leonardo Cunha Silva Certificação e RENOVABIO: design jurídico para a mensuração de 
uma produção climaticamente inteligente de biocombustíveis 

Leonora de Abreu Bernardes O Código Florestal: uma análise sobre a (in)constitucionalidade nos 
julgados das Ações Diretas de Inconstitucionalidade 

Lívia Maria Lopes e Silva O PL 6.299/02 à luz da segurança alimentar e food law: mercado X 
saúde pública e sustentabilidade 

Maria Laura Bolonha Moscardini A configuração jurídico-social das políticas públicas brasileiras na 
busca pela concretização do trabalho decente: evolução e obstáculos

Marina Calanca Servo
A tutela labor-ambiental pelo ordenamento penal: uma análise do 

discurso sobre a servidão voluntário no crime de redução a condição 
análoga à de escravo 

Murilo Estrela Mendes A mudança trazida pelo mau uso da internet no ambiente de trabalho e 
o surgimento do direito à desconexão

Rafael de Oliveira Rosa Carneiro Aspectos contemporâneos de refugiados e necessitados ambientais

Renata Guinato Benites
Desenvolvimento sustentável e segurança alimentar: um debate sobre o 

modelo de produção agrícola e as políticas públicas do direito à 
alimentação

Renato Mazo Previde
Os desastres das barragens de Mariana e Brumadinho: a aplicação dos 
princípios de direito ambiental e da governança corporativa para a 
quantificação e adimplemento das indenizações 

Tainá Fagundes Lente A fragilidade das alterações normativas sobre barragens em face do 
imediatismo pós-moderno


