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TEMAS DAS MONOGRAFIAS - 2017.1 
1 A incidência do ICMS no comércio eletrônico 

2 A pedofilia nas redes sociais 

3 A positivação do direito à busca da felicidade na constituição federal e os desafios 

à sua concretização 
4 A quebra/ falta de sigilo nas colaborações premiadas no âmbito da operação Lava 

Jato 

5 A reforma tributária e a unificação do imposto sobre a circulação de mercadorias e 

serviços (ICMS) 

6 A responsabilidade civil do Estado decorrente da morte dos apenados durante 

rebeliões em presídios 

7 A violência familiar contra a mulher e as medidas de proteção da Lei Maria da 

Penha 

8 Acordo de leniência e a extensão de sua incidência nos casos de improbidade 

administrativa 

9 Análise da compatibilidade da adoção intuito personal com o ordenamento 

jurídico brasileiro 

10 Análise do principio da supremacia do interesse público 

11 Análise do projeto de Lei 6.787 /2016 que institucionaliza o acordo sobre o 

legislado na negociação entre empregado e empregador 

12 Análise jurídica em torno da aplicação de poderes restritivos de direito 

 13 Audiência e o devido processo legal 

14 Crime de assédio ideológico: os efeitos jurídicos do projeto de lei ordinária nº 

1.411/2015 no desempenho da atividade docente  

15 Crime de tortura: uma análise sobre a incidência do crime de tortura atribuído aos 

policiai militares no desempenho de suas funções 

16 Direito penal do inimigo: a influência na distorção da finalidade do direito penal e 

seu reflexo na formação do senso comum 

17 Filiação à luz da reprodução humana assistida heteróloga direito à identidade 

genética versus ao sigilo da identidade do doador 
18 Globalização e fronteiras: os reflexos negativos das politicas anti-imigração na 

comunidade internacional 

19 Imposto do projeto de lei escala sem partido: as liberdades individuais 

institucionais 

20 Influência do Estado na família: Limitação do poder da família pela Lei da 

Palmada (lei 13-010/14) 

21 Inventário extrajudicial: uma análise sobre a possibilidade nos casos de herdeiros 

menores púberes e com testamento 

22 Justiça juvenil e o mito da impunidade 

23 Limite principiológico do exercício do poder do policia do corpo de bombeiro do 

estado do Rio Grande do Norte na inspeção de eventos e locais de reunião pública 
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24 O papel dos órgãos internacionais na efetiva proteção dos direitos humanos dos 

refugiados da guerra da Síria 

25 O projeto da nova lei de execução fiscal: análise da (in) constitucionalidade e da 

viabilidade como instrumento da busca pela eficiência dos processos executivos 

fiscais 

26 Os desafios na aplicação do direito à educação no regime semiaberto no complexo 

estadual agrícola Dr. Mário negócio em Mossoró/RN 

27 Política de assistência jurídica integral e gratuita no âmbito do munícipio de 

Mossoró  

28 Prestação jurisdicional durante o regime de exceção (AI-s) interferências no 

Supremo Tribunal Federal  

29 Terceirização e seus reflexos na dignidade do trabalhador 

30 Tráfico humano para fins de exploração sexual: um estudo à luz da lei 13.344/16 e 

do principio constitucional da dignidade da pessoa humana 

31 Uma investigação sobre a criminalização das drogas frente aos direitos 

fundamentais 


