
SUMÁRIO

DIREITO PENAL

Liberdade de expressão e desacato no Direito brasileiro: um estudo 

do REsp 1.630.084/SP e do HC 379.269/MS do STJ

Freedom of speech and criminal contempt in Brazilian Law: a study 

of REsp 1,630,084/SP and HC 379,269/MS of the Superior Court of 

Justice

HAMILTON GONÇALVES FERRAZ ...........................................................................  19

O modelo penal-psiquiátrico do asilamento sob a ótica da Lei 

10.216/2001

The criminal-psychiatric model of internment under the vision of 

Law 10,216/2001

GILBERTO GIACOIA e LETÍCIA GABRIELLA ALMEIDA ...............................................  43

Shaming como uma via para a sanção criminal de pessoas jurídicas 

no Brasil

Shaming as an option for punishing corporations in Brazil

GUSTAVO BRITTA SCANDELARI e ROBERSON HENRIQUE POZZOBON .......................  75

A persistência do discurso da ressocialização na execução penal de 

exceção

The persistence of the resocialization speech on penal execution 

exception

KLELIA CANABRAVA ALEIXO e FLÁVIA ÁVILA PENIDO ...........................................  115

O lançamento e o auto de infração como fontes de prova da ma-

terialidade do crime previsto no artigo 1º, inciso II, da Lei 8.137/90

The launch and the notice of infraction as sources of proof of the 

materiality of the crime provided for in article 1st, item II, of Law 

8,137/90

LEONARDO NUNES MARQUES e VICTOR MISSE GUIDI .........................................  133



14 REVISTA BRASILEIRA DE CIÊNCIAS CRIMINAIS 2019 • RBCCRIM 151

CRIME E SOCIEDADE

Desemprego crônico e encarceramento: para uma revisão das taxas 

de desocupação no Brasil

Chronic unemployment and imprisonment: for a revision of 

unemployment rates in Brazil

ALBERTO EMILIANO OLIVEIRA NETO, KATIE SILENE CÁCERES ARGUELLO e 

LAWRENCE ESTIVALET DE MELLO .........................................................................  167

Ativismo judicial e sociedade de risco: reflexos no âmbito da 

jurisdição criminal a partir do HC 126.292

Judicial activism and risk society: reflections in the scope of criminal 

jurisdiction from HC 126,292

ANDRÉ MACHADO MAYA e PIETRO CARDIA LORENZONI ......................................  189

Seletividade policial, processo de criminalização, encarceramento: 

considerações sobre a catástrofe penal brasileira

Police selectivity, criminalization process, incarceration: considerations 

on the Brazilian penal catastrophe 

FERNANDO NOGUEIRA MARTINS JÚNIOR .............................................................  215

Como naturalizamos a corrupção? As novas fronteiras propostas 

pela análise comportamental da desonestidade ao combate à 

corrupção

How do we naturalize corruption? The new boundaries set by the 

behavioral analysis of dishonesty to the combat against corruption

JULIO CESAR DE AGUIAR e RENATA RIBEIRO BAPTISTA ........................................  261

Cumprindo pena no Brasil: encarceramento em massa, prisão-depósito 

e os limites das teorias sobre giro punitivo na realidade periférica

Doing time in Brazil: mass incarceration, warehouse prison and the 

limits of punitive turn theories in the peripheral reality

LUIZ PHELIPE DAL SANTO ...................................................................................  291

Busca pessoal v. Stop and Frisk: um breve exame sobre a abordagem 

policial de rua no Brasil e nos EUA

Body search v.  Stop and Frisk: brief comments on street police’s 

approach in Brazil and in the U.S.

MARLLON SOUSA ...............................................................................................  317



15SUMÁRIO
15

A proteção das mulheres e o direito penal: um estudo quantitativo 
sobre os casos de feminicídio no Tribunal do Júri

The protection of women and criminal law: a quantitative study on 
the cases of feminicide in the Jury Court

PAMELA TORRES VILLAR .....................................................................................  345

Quem te prende e não te solta: as Regras de Bangkok e a análise de 
decisões denegatórias do Poder Judiciário do estado do Paraná em 
pedidos de prisão domiciliar para mulheres presidiárias gestantes e 
com crianças

Who arrests you and does not release you: the Bangkok Rules and 
the analysis of denying decisions of the state of Paraná Judiciary on 
house arrest requests for pregnant women and women with children

PRISCILLA PLACHA SÁ, HELOISA VIEIRA SIMÕES e PRISCILLA CONTI BARTOLOMEU  383

Pornografia e violência de gênero: instrumentos de proteção da 
mulher em situação de violência

Pornography and gender violence: protection instruments of women 
in violence situation

RAISA DUARTE DA SILVA RIBEIRO, RENATA DA SILVA ATHAYDE BARBOSA e 
RODRIGO DE SOUZA COSTA ................................................................................  417

RESENHA

Feindstrafrecht, de Luís Greco

BRUNO HERMES LEAL ........................................................................................  459

ÍNDICE ALFABÉTICO-REMISSIVO ..................................................................................  487

POLÍTICA EDITORIAL – REVISTA BRASILEIRA DE CIÊNCIAS CRIMINAIS ................  493

DIRETRIZES AO CORPO DE AVALIADORES – REVISTA BRASILEIRA DE CIÊN-
CIAS CRIMINAIS ..................................................................................................  503

CONDIÇÕES PARA SUBMISSÃO (CHECKLIST) .............................................................  507


