EDITAL Nº. 21/2021, DE 4/11/2021
III SIMPÓSIO DE DIREITO DA FACULDADE DE DIREITO DE FRANCA – FDF E DIRETÓRIO
ACADÊMICO 28 DE MARÇO.
Franca, 04 de novembro de 2021
O Diretor da Faculdade de Direito de Franca, Doutor José Sérgio Saraiva torna pública a lista de
RESUMOS APROVADOS e APTOS para a apresentação oral, na forma abaixo indicada:
APRESENTADOR (ES)
Arthur Mendes Vioto
Eduardo de Moraes Nery Comodaro
Hitalo Luan dos Reis Zocca

João Vitor Brandão Baldassin e Victor Hugo
Gimenez Gonçalves

Larissa de Castro Coelho
Lívia Castro Silva
Luís Eduardo Silva Garcia
Maria Júlia Gouvêa Alves e Victor Hugo
Gimenez Gonçalves
Mariana Martins Ribeiro

Sofia Covas Russi e Valentina Squizato Izique
Vinicius Ferraz do Prado Romão

Vinícius Rustom e Maria Vitória de Araújo

TÍTULO DO TRABALHO
A prisão preventiva sob a égide do pacote
anticrime
O feminicídio como crime autônomo: visão
do projeto de Lei 4.196/2020
A infiltração de agentes no combate ao
crime organizado à luz do código de
processo penal.
A decisão da corte constitucional da
Colômbia acerca da eutanásia em pacientes
não terminais sob o prisma dos direitos
fundamentais.
Acordo de não persecução penal sob a ótica
do devido processo legal.
Sistemas penitenciários e a (in)eficiência da
ressocialização.
Descriminalização do porte de cannabis
sativa para uso pessoal.
A privatização das prisões brasileiras como
solução da desumanização dos
encarcerados.
A delimitação do bem jurídico no crime de
lavagem de dinheiro e o simbólico direito
penal econômico.
O binarismo compulsório refletido na
descriminação judiciária e dita justiça.
A tutela jurídica do fanático religioso:
Inimputabilidade penal à luz das
neurociências.
A internação dos jovens infratores em tráfico
de drogas no sistema jurídico brasileiro em
tráfico de drogas no sistema brasileiro e a
(dis)função ressocializadora.

As apresentações ocorrerão a partir das 13h:30 do dia 05 de novembro, por meio de
plataforma online. Os links das salas virtuais serão encaminhados previamente aos autores que
terão 10 minutos (por trabalho) para apresentação.
Diretor da Faculdade de Direito de Franca, Doutor José Sérgio Saraiva.

