Sumário

Direito Constitucional
Da Constituição
As garantias institucionais nos direitos e nas garantias fundamentais
Institutional guarantees on fundamental rights and guarantees
Maria Garcia e Antonio Luis Moreira Almeida.......................................................

13

O esvaziamento da força normativa das constituições diante da
transnacionalização do fenômeno jurídico: uma contribuição ao debate
Transnationalization of the legal phenomenon as a mechanism for
emptying the normative strength of constitutions: a contribution to the
debate
Iwao Celso Tadakyio Mura Suzuki ............................................................................

33

A inconstitucionalidade e os planos da linguagem jurídica
Unconstitutionality and language degrees in law
Thales Francisco Amaral Cabral...............................................................................

47

Direitos e Garantias Fundamentais
O imbróglio do século XXI (um dos) – a discriminação da mulher com
deficiência
The imbroglio of the XXI century (one of) – discrimination of women with
deficiency
Renata Domingues de Oliveira Simão e Telma Aparecida Rostelato........................

65

O princípio da vedação ao retrocesso social e a denominada jurisprudência
da crise: uma mudança de paradigma?
The principle of the sealing of social kickback and the denominated
jurisprudence of the crisis: a paradigm change?
Marco Félix Jobim e Cláudio Tessari.........................................................................

91

Inviolabilidade na comunicação dos dados de computador no Brasil versus
direito fundamental à confidencialidade e integralidade de sistemas
informáticos na Alemanha
Inviolability in the communication of computer data in Brazil versus
fundamental right to confidentiality and integrality of computer systems
in Germany
Marcela Joelsons........................................................................................................

111

8

Revista de Direito Constitucional e Internacional 2021 • RDCI 125
Os direitos fundamentais como vetor de atuação do Estado
Fundamental rights as a vector of the State’s performance
Rúbia Zanotelli Alvarenga e Gabriel Biondes Nascimento......................................

137

Comentários sobre a necessidade de se alcançar um garantismo penal
integral
Commentary on the need to achieve full penal guarantee
Leandro Fraga Oliveira Ribeiro..................................................................................

157

Da Organização

do

Estado

A Política de Modernização do Estado e o Programa Justiça + Próxima:
meios de resolução alternativa de litígios entre 2016 e 2018
The State Modernization Policy and the Justice + Closer Program: means of
alternative dispute resolution between 2016 and 2018
Pedro Miguel Alves Ribeiro Correia e Sandra Patrícia Marques Pereira.............

181

Filosofia Política
O autoritarismo como traço marcante na história brasileira e os riscos à
democracia moderna
Authoritarism as a marking trace in Brazilian history and the risks to
modern democracy
Daury Cesar Fabriz e Adriano Corrêa de Mello......................................................

Direito

197

da Internet

O homeschooling sob o prisma da Constituição da República Federativa
do Brasil de 1988
The homeschooling under the prism of the Constitution of the Federative
Republic of Brazil of 1988
Murilo Pinheiro Diniz e Nataliana Ferreira Voilante..............................................

215

Direito Internacional
Aspectos práticos do incidente de deslocamento de competência para
satisfação de recomendações internacionais
Pratical features of procedural competence displacement incident in order
to comply with international recommendations
Daniel Ivo Odon...........................................................................................................

237

Normas de Publicação para Autores de Colaboração Autoral Inédita.......

259

