
SUMÁRIO

DIREITO PENAL

A legitimidade penal da proteção do respeito aos mortos: uma 

discussão a partir da separação entre direito e moral

The protection of posthumous respect’s criminal legitimacy: a 

discussion based on the separation of law and moral

DOUGLAS CARVALHO RIBEIRO e VICTOR CEZAR RODRIGUES DA SILVA COSTA........  17

Omissão imprópria do empresário: o problema da delegação dos 

deveres de garantia nas estruturas empresariais complexas

Improper omission of the managing director: the problem of 

delegation of special duties within complex corporate structures

SÉRGIO BRUNO ARAÚJO REBOUÇAS ....................................................................  45

PROCESSO PENAL

A interceptação telefônica no contexto dos maxiprocessos no Brasil: 

uma análise quantitativa e qualitativa dos dados entre 2007 e 2017

Telephone interception in the context of maxprocesses in Brazil: a 

quantitative and qualitative data analysis between 2007 and 2017

ANTONIO EDUARDO RAMIRES SANTORO, NATÁLIA LUCERO FRIAS TAVARES e 
ANDERSON AFFONSO DE OLIVEIRA .......................................................................  89

A tridimensionalidade da crise do processo penal brasileiro: crise 

existencial, identitária da jurisdição e de (in)efi cácia do regime de 

liberdade individual

The three-dimensionality of the crisis of the brazilian criminal 

proceedings: existential crisis; on the identity of the jurisdiction; and 

the (in) effectiveness of the individual liberty regime 

AURY LOPES JR. ................................................................................................  117



12 REVISTA BRASILEIRA DE CIÊNCIAS CRIMINAIS 2018 • RBCCRIM 143

Colaboração premiada: análise de sua utilização na Operação Lava 

Jato à luz da verossimilhança e da presunção de inocência

Plea bargain: analysis of its utilization in “Lava Jato” Operation in 

the light of verisimilitude and presumption of innocence

ERICA DO AMARAL MATOS .................................................................................  155

A súmula vinculante vincula? Um estudo da eficiência da Súmula 

Vinculante 24

Does binding precedent really bind? A study of the efficiency of 

Binding Precedent 24

THIAGO BOTTINO ................................................................................................  177

A prisão domiciliar com monitoramento eletrônico como alternativa 

ao regime semiaberto: a experiência da Comarca de Porto Alegre

Household arrest with electronic monitoring as an alternative to the 

semi-open regime: the experience of the Comarca of Porto Alegre

VANESSA CHIARI GONÇALVES .............................................................................  221

Decisões judiciais em matéria de drogas em São Paulo e em Portugal: 

estudo comparativo de sentencing

Judicial decisions on drug matters in São Paulo and Portugal: compa-

rative sentencing research

JORGE ALBINO QUINTAS DE OLIVEIRA e JOÃO DIEGO ROCHA FIRMIANO ...............  245

Livramento condicional: panorama e perspectivas

Parole: overview and perspectives

CHRISTIANO FRAGOSO ........................................................................................  289

CRIME E SOCIEDADE

A violência de gênero e a atuação do Estado entre o “ser” e o 
“dever-ser”: estudo dos termos de compromisso adotados pela 
polícia judiciária nos casos de violência doméstica contra a mulher

Gender violence and State action between “being” and “should be”: 
study of the terms of commitment adopted by the judicial police in 
cases of domestic violence against women

EDWAR DE ALENCAR CASTELO BRANCO e JULIANO DE OLIVEIRA LEONEL ...............  331



13SUMÁRIO

Cenários de violência sexual infantil: uma análise de indicadores de 
sentença condenatória

Scenarios of child sexual violence: an analysis of indicators of 
enforceable judgment

FRANCISCO SILVEIRA BENFICA e ANA LUISA RODRIGUES DA SILVA .......................  353

Justiça sem crime e punição? Segurança, dano e compensação em 
um mundo neoliberal

Justice without crime and punishment? Security, harm and compen-
sation in a neoliberal world

PAT O’MALLEY e AUGUSTO JOBIM DO AMARAL 
Tradução de LEANDRO AYRES FRANÇA ...........................................................  385

ÍNDICE ALFABÉTICO-REMISSIVO ....................................................................................... 409

POLÍTICA EDITORIAL – REVISTA BRASILEIRA DE CIÊNCIAS CRIMINAIS ................. 415

DIRETRIZES AO CORPO DE AVALIADORES – REVISTA BRASILEIRA DE CIÊNCIAS 
CRIMINAIS ................................................................................................................ 425

CONDIÇÕES PARA SUBMISSÃO (CHECKLIST) ................................................................. 429


