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Centro de pesquisas 
Faculdade de direito

O Centro de Pesquisas Faculdade de 
Direito (CPFAD), criado em 2010, tem como objetivo 
inicial fortalecer a capacidade de investigação em ciências 
jurídicas e sociais no Brasil, além de propiciar a difusão e 
aplicação de seus resultados. É formado por docentes e 
discentes da Faculdade, a partir dos seus dois programas 
de pós-graduação stricto sensu, em Direito e em Ciências 
Criminais, e atua em parceria com outros professores e 
alunos da própria Unidade Acadêmica, numa rede integrada, 
coordenada e inclusiva de investigações e estudos. 

O CPFAD é destinado aos alunos de doutorado, 
de mestrado, de especialização e de iniciação científica da 
Faculdade de Direito. Uma de suas propostas é contribuir 
para o desenvolvimento das ciências jurídicas e sociais, o 
fortalecimento da democracia, a promoção dos direitos 
humanos e fundamentais e da equidade social. Outro 
objetivo é divulgar e fomentar a cultura jurídica por meio 
da promoção de estudos e eventos abertos ao público 
em geral; dar impulso à pesquisa jurídica e à publicação de 
trabalhos científicos; e apoiar atividades que venham ao 
encontro da interação entre pesquisa, extensão e ensino. O 
centro também foi idealizado para promover a integração 
entre os programas de pós-graduação stricto sensu (PPG), as 
especializações mantidas pela Faculdade, e a graduação, em 
nível docente e discente, abrangendo as áreas da pesquisa, 
extensão e ensino. Ainda incentiva o desenvolvimento de 
grupos de pesquisa com vínculos internacionais e a busca de 
financiamento em órgãos governamentais e privados. 

O CPFAD possui quatro áreas de concentração. 
Pelo PPG em Direito, listam-se: Fundamentos Constitucionais 
do Direito Público e do Direito Privado; Teoria Geral da Jurisdição 
e Processo; e Estado, Democracia e Justiça Social. Pelo PPG em 
Ciências Criminais, a área é Sistema Penal e Violência. Aos 
PPGs estão ligados dois núcleos: de Estudos Avançados em 
Direitos Fundamentais (NEADF); e de Pesquisa do Programa 
de Pós-Graduação em Ciências Criminais (NUPCRIM).

Law school research 
Center 

The Research Center of the Law School  
(CPFAD), created in 2010, is focused mainly on 
strengthening the research programs in legal and social 
sciences in Brazil and on promoting the dissemination 
and application of its results. The center is composed of 
professors and students from two stricto sensu graduate 
programs, one in law and the other in criminal sciences, 
and works in tandem with other professors and students 
in the same academic unit via an integrated, coordinated 
and inclusive network of projects and studies. The CPFAD 
is intended for Doctoral, Master’s, specialization, and 
undergraduate students of the Law School. One of its 
proposed aims is to contribute to the development of 
legal and social sciences, strengthening democracy and 
promoting human fundamental rights and social equity. 
Another goal is to disseminate and promote legal culture 
through the promotion of studies and events open 
to the general public, to provide an impetus for legal 
research and the publication of scientific papers, and 
to support activities that contribute to the interaction 
between research, extension, and education. The center 
was also designed to promote the integration of the 
stricto sensu graduate programs and specializations at 
both the faculty and student levels involving the areas 
of research, extension and teaching. It also encourages 
the development of research groups with international 
ties and financial support from governmental and private 
organizations. 

The CPFAD has four areas of concentration. 
In the Graduate Program in Law, these include the 
constitutional fundamentals of public and private law; the 
general theory of jurisdiction and procedure; and state, 
democracy and social justice. In the Graduate program 
in Criminal Sciences, we offer a concentration in the 
penal system and violence. Two nuclei are linked to the 
Graduate Programs:  Advanced Studies in Fundamental 
Rights (NEADF) and Research of the Graduate Program in 
Criminal Sciences (NUPCRIM).



68

Law SchoolFaculdade de Direito

Catálogo de Pesquisas 2010 / Catalog of Research 2010 PUCRS

direitos humanos 
mobilizam pesquisadores

O Núcleo de Altos Estudos e Pesquisa de 
Direitos Fundamentais (NEADF), desde sua criação, 
em 2000, concentra suas atividades os direitos sociais, 
econômicos, culturais e ambientais e a problemática da 
dignidade da pessoa humana e dos direitos humanos e 
fundamentais no contexto da sociedade tecnológica. Sob 
a coordenação do professor Ingo Sarlet, o Neadf abriga o 
Grupo de Pesquisa de Direitos Fundamentais, coliderado 
pelo professor Carlos Alberto Molinaro. Os docentes 
orientam alunos de iniciação científica, mestrandos e 
doutorandos, boa parte deles bolsistas. 

Dentre os trabalhos desenvolvidos destaca-se o 
projeto sobre a consistência jurídico-constitucional das 
resoluções do Conselho Nacional do Meio Ambiente 
(Conama), que resultou na análise individualizada de todas 
as resoluções deste Conselho até dezembro de 2007, com 
o apoio do Ministério da Justiça e do Programa das Nações 
Unidas para o Desenvolvimento. 

Atualmente o Neadf mantém pesquisas sobre 
o direito à saúde. Um dos enfoques é a efetivação do 
direito à saúde pelo Poder Judiciário no Brasil e no direito 
comparado, abordando diversas perspectivas. O Núcleo 
também está criando um observatório de decisões judiciais 
sobre direitos e deveres sociais, econômicos, culturais e 
ambientais, com financiamento externo (CNPq, Fapergs, 
Capes, Universidade de Princeton/EUA) e bolsas da PUCRS.

Na área da formação, incentivando novos 
pesquisadores, o Neadf consolidou no calendário jurídico o 
Seminário Internacional de Direitos Fundamentais, atraindo 
mais de 30 palestrantes estrangeiros, além de convidados 
nacionais de renome. Em 2010, ocorreu a 9.ª edição. 

A capacidade de inserção e articulação do Núcleo 
e a relevância de sua produção científica repercutem em 
parcerias e convênios com o Instituto Max-Planck de 
Direito Social Estrangeiro e Internacional, em Munique, e a 
Universidade de Augsburg (Alemanha), a Universidade Pablo 
de Olavide (Espanha), e a Escola Superior da Magistratura do 
Rio Grande do Sul (Brasil), entre outros.

Human rights mobilize 
researchers 

Since its inception in 2000, the Nucleus of 
Advanced Studies and Research on Fundamental 
Rights (NEADF) has focused its activities on social 
economic, cultural, and environmental rights and the 
issue of human dignity and human and fundamental rights 
in the context of a technological society. Under the 
coordination of Professor Ingo Sarlet, the Neadf houses 
the Group for Research on Fundamental Rights, co-led 
by Professor Carlos Alberto Molinaro. The professors 
guide undergraduate, Master’s and Doctoral students, 
most of them scholars. Among the studies being done 
is one exemplary project on the legal constitutional 
character of the resolutions of the National Environment 
Council (Conselho Nacional do Meio Ambiente – Conama). 
The project, with the support of the Ministry of Justice 
and the United Nations Program for Development, 
analyzed all resolutions of the Council individually through 
December 2007. 

Currently, the group is pursuing research on 
the right to healthcare, with one of its goals being to 
make the right to healthcare enforceable by the Brazilian 
judiciary system. The group also studies comparative law 
on this topic and covers several perspectives. Thanks 
to external financial support (from the CNPq, Fapergs, 
Capes, and Princeton University, USA) and internal 
(PUCRS) financial support, the center is also creating 
an observatory of judiciary decisions related to social, 
economic, cultural, and environmental rights and duties. 
To provide training and encourage new researchers, 
the group has established the International Seminar on 
Fundamental Rights, attracting more than 30 foreign 
lecturers in addition to renowned national participants. 
The ninth iteration of this seminar took place in 2010. 

The capacity for integration and coordination 
of the nucleus and its scientific production are visible in 
partnerships and agreements with the Max Plank Institute 
for Foreign and International Social Law in Munich, 
the University of Augsburg (Germany), the Universidad  
Pablo de Olavide (Spain), and the Escola Superior da 
Magistratura do Rio Grande do Sul (Brazil), among others.
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núcleo de pesquisa em 
Ciências Criminais

O Núcleo de Pesquisa em Ciências 
Criminais (NUPCCRIM), da Faculdade de Direito, tem 
como propósito ser um órgão de apoio aos grupos de 
investigação vinculados ao Programa de Pós-Graduação 
em Ciências Criminais (PPGCCRIM). Liderado pelo 
professor Giovani Saavedra, o núcleo procura alavancar as 
pesquisas por meio de eventos científicos, de atividades de 
internacionalização dos trabalhos e do monitoramento de 
editais e oportunidades em instituições de fomento, públicas 
e privadas.

O NEPCCRIM é composto por onze grupos, 
atuando nos seguintes temas: Estudos e Pesquisa em 
Criminologia (GEPCRIM); Avaliação e Intervenção em 
Saúde Mental; Processo Penal e Estado Democrático de 
Direito: a Instrumentalidade Constitucional (Garantista) 
como Limitação do Poder Punitivo; Processo Penal 
Contemporâneo: fundamentos, perspectivas e problemas 
atuais; Políticas Públicas de Segurança e Administração da 
Justiça Penal; Direito Penal Contemporâneo e Teoria do 
Crime. Fundamento, função e estruturação do direito penal 
normativo na sociedade contemporânea; Direito e Bioética; 
Direito à Verdade e à Memória e Justiça de Transição; 
Comportamento Auto e Hetero-Destrutivos; As Fronteiras 
entre Tradição e Modernidade na Construção do Estado 
Brasileiro; e Criminologia e Mídia.

Para o desenvolvimento dos estudos no âmbito da 
PUCRS, o núcleo mantém parceria com o Programa de Pós-
Graduação em Direito, com as Faculdades de Psicologia; 
de Filosofia e Ciências Humanas; de Administração, 
Contabilidade e Economia; e de Medicina, além do Centro 
Brasileiro de Pesquisas em Democracia. 

A projeção das investigações para outros países 
ocorre, principalmente, a partir da publicação de e-books, 
de artigos e da realização eventos apoiados pelo Centro de 
Pesquisas da Faculdade de Direito e pelo Núcleo de Altos 
Estudos em Direitos Fundamentais, como o Congresso 
Internacional de Ciências Criminais, com edições bienais 
desde 2008. 

nucleus of research in 
Criminal sciences

The Nucleus of Research in Criminal 
Sciences (NUPCCRIM), based in the Law School, aims 
to support the investigative groups associated with the 
Graduate Program in Criminal Sciences. Led by Professor 
Giovani Saavedra, the nucleus seeks to initiate research 
through scientific meetings, internationalized studies 
and the monitoring of editorials and opportunities in 
development institutions, both public and private. The 
NEPCCRIM consists of eleven groups working on the 
following topics: studies and research in criminology 
(GEPCRIM); assessment and intervention in mental 
health; the criminal process and the democratic state 
of law: constitutional instrumentality (defendant rights) 
as a limitation of the punitive system; contemporary 
criminal procedure: foundations, perspectives and 
current problems; public policies regarding safety and 
the administration of criminal justice; contemporary 
criminal law and crime theory; the foundation, structure 
and function of normative criminal law in contemporary 
society; the right to truth and memory and transition 
justice; self- and hetero-destructive behavior; frontiers 
between tradition and modernity in the construction of 
the Brazilian state; and criminology and media.  

To develop its scholarship, the nucleus maintains 
partnerships at PUCRS with the Law School; the 
Schools of Psychology; Philosophy and Human Sciences; 
Administration, Accounting, and Economics; School of 
Medicine; and with the Brazilian Center for Research on 
Democracy. 

The group conveys its findings to other countries 
mainly via the publication of e-books, articles and events 
support by the research center associated with the 
Law School and by the Center for Advanced Studies in 
Fundamental Rights, including the International Congress 
of Criminal Sciences, with biannual editions published 
since 2008.
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reflexões e debates 
sobre processos coletivos 

Discutir as diferentes manifestações jurídicas 
geradas a partir de grupos da sociedade, ou de órgãos 
como o Ministério Público, em nome de determinados 
segmentos sociais, faz parte do cotidiano do Grupo de 
Pesquisa Processos Coletivos. Sob a liderança do 
professor José Maria Tesheiner, pesquisadores, estudantes 
de pós-graduação e de iniciação científica, da PUCRS 
ou de outras instituições de ensino superior, reúnem-
se semanalmente para uma construção coletiva de 
conhecimento, por meio de debates e reflexões.

Ações civis públicas, ações relativas a direitos 
difusos, ações relativas a direitos coletivos stricto 
sensu – especialmente no âmbito trabalhista, e ações 
coletivas relativas a direitos individuais homogêneos 
estão nas pautas desse grupo. O principal suporte para 
os resultados dos encontros regulares tem sido, desde 
setembro de 2009, o site www.processoscoletivos.
net. Nele, está publicada a revista eletrônica Processos 
Coletivos. Pioneira nesse tema no Brasil, seu espaço é 
destinado à divulgação de artigos de doutrina, nacionais 
e estrangeiros, com periodicidade trimestral. Também 
estão no site mais três seções: Jurisprudência, Ponto e 
Contraponto (voltada à publicação de artigos jurídicos 
em geral, sem as características do rigor científico e com 
atualização em dias úteis) e Vídeos, em que convidados 
explanam assuntos inerentes às pesquisas.

O segundo semestre de 2010 tem como 
principal novidade, nessa página da web, um Jogo Jurídico. 
Concebida pelo professor Tesheiner e executada 
pelo mestrando Maurício Matte, essa atividade de 
entretenimento e aprendizado simultâneos, aberta 
ao público, pretende aferir a receptividade social das 
decisões judiciais.

Para 2011, está programado o lançamento de 
uma obra coletiva com as principais investigações dos 
componentes de grupo, além de uma parceria com a 
Faculdade de Direito da Universidade do Estado do Rio 
de Janeiro.

 www.processoscoletivos.net

reflections on and 
discussion of collective 
processes 

To discuss the various legal arguments generated 
by social groups or bodies such as the Public Ministry 
on behalf of certain social segments is part of the daily 
routine of the Group for Research on Collective 
Processes. Under the leadership of Professor José Maria 
Tesheiner, researchers and graduate and undergraduate 
students from PUCRS and other higher education 
institutions meet weekly to compile knowledge through 
discussion and reflection.

Public civil actions, suits related to general rights, 
actions related to collective rights in the strict sense 
(especially with regard to labor), and collective actions 
related to homogeneous individual rights are on the 
agenda for this group. The main forum for the results 
of these regular meetings, which have been taking place 
since September 2009, can be found on the website www.
processoscoletivos.net. The electronic journal “Collective 
Processes” is published on a quarterly basis on this site. 
Having pioneered this subject in Brazil, the site devotes 
space to publishing doctrine articles, both domestic and 
foreign. Also on the site there are three other sections, 
including two entitled “Jurisprudence and Point” and 
“Counterpoint” (dedicated to the publication of general 
legal articles that do not demonstrate scientific rigor, 
updated on weekdays) and one featuring videos in which 
guests explain issues inherent to the studies. The main 
improvement in the design for the second semester of 
2010 is the inclusion of a legal game on the website. 
Designed by Professor Tesheiner and executed by 
Master’s candidate Maurício Matte, this activity combines 
simultaneous entertainment and learning, can be played 
for free by the public and aims to assess the social 
acceptability of judicial decisions.

A collective project investigating the main 
interests of the research group and a partnership with 
the Law School of the University of Rio de Janeiro are 
scheduled for launch in 2011.
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Criminal procedure and 
democratic state of Law 

The scientific production of the Group 
for Research on Criminal Procedure and the 
Democratic State of Law is mainly reflected in the 
publications of its members. Aiming to help students 
and specialists, these works echo the results of papers 
published on contemporary approaches to the criminal 
justice system. 

The only area of research that this group pursues 
is that of contemporary judicial and penal system and 
involves several projects. Among the most successful 
published books associated with this work is “Criminal 
Procedural Law and Constitutional Compliance”, a work 
in two volumes that includes more than 1400 pages 
and is currently in its 6th edition. This work reflects 
the main studies conducted by the group, emphasizing 
the conformation of the Code of Criminal Procedure 
(1941) to the new democratic and constitutional order 
established by the 1988 Constitution. 

The book “Right to Criminal Procedure in 
a Reasonable Timeframe”, written by group leader 
Professor Aury Lopes, Jr. and by Professor Gustavo 
Badaró, USP, addresses issues such as criminal procedure 
law in terms of time and space. How long can a process 
last? What is the maximum duration of a preventive 
arrest? Relevant reflections and answers to these 
and other questions can be found in this book, the 
foundations of which the authors researched at the 
European Court of Human Rights. In the project Criminal 
Procedure and Cyber Crimes, Professor Lopes Jr. and 
his students assess the need to adopt new investigation 
techniques. The challenge in this project was to develop 
adequate answers based on the Brazilian penal code, 
published in 1940 under a logic completely different from 
that of today. 

With more than 30 master’s students supervised 
by the group, which prepares researchers working 
in different parts of Brazil, the group’s next goal is to 
advance its investigation of the reform of the Brazilian 
penal procedure code.  

processo penal e estado 
democrático de direito

A produção científica do Grupo de Pesquisa 
Processo Penal e Estado Democrático de Direito: a 
Instrumentalidade Constitucional (Garantista) como 
Limitação do Poder Punitivo repercute, principalmente, 
nas publicações de seus componentes. Com o propósito 
de subsidiar estudantes e especialistas, essas obras ecoam 
os resultados de trabalhos originados em abordagens 
contemporâneas do sistema jurídico penal. 

A única linha de pesquisa do grupo, intitulada 
Sistemas Jurídico-Penais Contemporâneos, abriga diversos 
projetos. Entre os de maior êxito, com a publicação de 
livros, está o Direito Processual Penal e sua Conformidade 
Constitucional, uma obra com dois volumes e mais de 
1.400 páginas, já na sua 6ª edição, que reflete as principais 
pesquisas desenvolvidas no grupo, com ênfase na 
conformação do Código de Processo Penal (de 1941) com a 
nova ordem democrática e constitucional estabelecida pela 
Constituição de 1988.

O livro Direito ao Processo Penal no Prazo Razoável, 
escrito pelo líder do grupo, professor Aury Lopes Jr. e pelo 
professor Gustavo Badaró, da USP, aborda questões como a 
lei processual penal no tempo e no espaço. Quanto tempo 
pode durar um processo? Qual o limite de duração de uma 
prisão cautelar? Reflexões e respostas a essas e a outras 
perguntas estão nessa obra, para a qual foram buscados 
fundamentos no Tribunal Europeu de Direitos Humanos.

No Projeto Processo Penal e Crimes Cibernéticos, o 
professor Lopes Jr. e seus orientados trabalharam nessa 
mais recente área da criminalidade abordando a necessidade 
de se adotar novas técnicas de investigação. O desafio 
foi encontrar respostas adequadas com base no Código 
Penal Brasileiro, editado na década de 1940, numa lógica 
completamente diferente da atual. 

Com mais de 30 orientações de mestrado, 
formando pesquisadores com atuação em diferentes partes 
do Brasil, o grupo traça como meta aprofundar investigações 
sobre a Reforma do Código de Processo Penal Brasileiro.
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GRUPo/GRoUP CooRDENADoR/CooRDINAToR E-MAIL

Comportamentos Auto e Heterodestrutivos 
Alfredo Cataldo Neto cataldo@pucrs.br

Self  and Heterodestructive Behaviors 

Criminologia e Mídia 
Álvaro Filipe Oxley da Rocha alvaro.rocha@pucrs.br

Criminology and Media

Direito Penal Contemporâneo e Teoria do Crime 
Fabio Roberto D’avila fabio.davila@pucrs.br

Contemporary Criminal Law and Theory of Crime 

Direito do Consumidor 
Adalberto de S. Pasqualotto pasqualotto@pucrs.br

Consumer Law

Direito e Bioética 
Paulo V. Sporleder de Souza pvsouza@pucrs.br

Law and Bioethics 

Direito à Verdade e à Memória e Justiça de Transição 
José Carlos M. da Silva Filho jose.filho@pucrs.br

Right to Truth and Memory and Transition Justice 

Direito, Memória e Tradição 
Maren Guimarães Taborda maren.taborda@pucrs.br

Law, Memory and Tradition

Direitos Fundamentais do Contribuinte 
Paulo Antonio Caliendo V da Silveira paulo.silveira@pucrs.br

Taxpayers Fundamental Rights 

Direitos Fundamentais, Direitos de Personalidade e sua Tutela Aquiliana 
Eugênio Facchini Neto eugenio.facchini@pucrs.br

Fundamental Rights, Personality Rights, and its Trusteeship Aquiliana 

Estado, Processo e Sindicalismo 
Gilberto Sturmer gilberto.sturmer@pucrs.br

State, Process, and Syndicalism 

Estudo do Controle Social, Comportamento Desviante e Saúde Mental 
Gabriel José Chittó Gauer ggauer@pucrs.br

Study of Social Control, Deviant Behavior, and Mental Health 

Grupo de Estudos e Pesquisa de Direitos Fundamentais (GEDF) 
Ingo Wolfgang Sarlet ingo.sarlet@pucrs.br

Group for Studies and  Research on Fundamental Rights (GEDF) 

Grupo de Estudos e Pesquisa em Criminologia (GEPCRIM) 
Giovani Agostini Saavedra giovani.saavedra@pucrs.br

Group for Studies and Research on Criminology (GEPCRIM) 

Interpretação Constitucional e Direito Administrativo 
Juarez Freitas juarez.freitas@pucrs.br

Constitutional Interpretation and Administrative Law 

Novas Tecnologias e Relações de Trabalho 
Denise Pires Fincato denise.fincato@pucrs.br

New Technologies and Labor Relations 

O Comércio de Órgãos Humanos e a Autonomia do Indivíduo: Implicações Éticas e  
Jurídico-Penais 

Gabriel José Chitto Gauer ggauer@pucrs.br
The Trade of Human Organs and the Autonomy of the Individual: Ethical and Legal-Criminal 
Implications 

Processo Pena Contemporâneo: Fundamentos, Perspectivas e Problemas Atuais 
Nereu Jose Giacomolli nereu.giacomolli@pucrs.br

Contemporary Penalty Procedure: Foundations, Perspectives, and Current Issues 

Pessoa Humana e Direito 
Wambert Gomes Di Lorenzo wambert@pucrs.br

Human Person and Law 

Políticas Públicas de Segurança e Administração da Justiça Penal 
Rodrigo G. de Azevedo rodrigo.azevedo@pucrs.br

Public Policies of Safety and Administration of Criminal Justice 

Prismas do Direito Civil-Constitucional 
Ricardo Aronne ricardo.aronne@pucrs.br

Aspects of Civil Constitutional Law 

Processo Civil e Estado Constitucional 
Daniel Francisco Mitidiero daniel.mitidiero@pucrs.br

Civil Procedure and Constitutional State 

Processo Penal e Estado Democrático de Direito: a Instrumentalidade Constitucional  
(Garantista) como limitação do poder punitivo

Aury Celso Lima Lopes Junior auryjunior@pucrs.br
Criminal Procedure and Democratic State of Law: Constitutional Instrumentality  
(Guarantee) as limitation of punitive power

Faculdade de Direito 
Law School
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GRUPo/GRoUP CooRDENADoR/CooRDINAToR E-MAIL

Processos Coletivos
José Maria Rosa Tesheiner jose.tesheiner@pucrs.br

Collective Processes  

Proteção de Dados e o Estado Democrático de Direito 
Regina Linden Ruaro ruaro@pucrs.br

Data Protection and the Democratic State of Law 

Temas Fundamentais de Direito Privado na Perspectiva Constitucional 
Fabio Siebeneichler de Andrade fabio.andrade@pucrs.br

Fundamental Issues of Private Law on the Constitutional Perspective 

NúCLEo/NUCLEUS CooRDENADoR/CooRDINAToR E-MAIL

Núcleo de Estudos Avançados em Direitos Fundamentais (NEADF)
Ingo Wolfgang Sarlet ingo.sarlet@pucrs.br

Nucleus of Advanced Studies in Fundamental Rights (NEADF)

Núcleo de Pesquisa do Programa de Pós-Graduação em Ciências Criminais 
Giovani Agostini Saavedra giovani.saavedra@pucrs.br

Nucleus of Research of the Graduate Program in Criminal Sciences (NUPCCRIM) 

CENTRo/CENTER CooRDENADoR/CooRDINAToR E-MAIL

Centro de Pesquisas da Faculdade de Direito da PUC (CPFAD) 
Ruth Maria Chittó Gauer chitto@pucrs.br

Center for Research of the PUC Law School (CPFAD)


