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Emenda constitucional 95/2016 e o teto dos gastos públicos: Brasil de volta ao estado de exceção econômico e ao 
capitalismo do desastre v. 4, n. 1 (2017) 23491 8985 

Diálogos institucionais: estrutura e legitimidade v. 2, n. 3 (2015) 10385 4888 

Transformações do Estado e a Administração Pública no século XXI v. 4, n. 1 (2017) 6648 4306 
Notas sobre o mínimo existencial e sua interpretação pelo STF no âmbito do controle judicial das políticas públicas com 
base nos direitos sociais v. 3, n. 2 (2016) 3570 2762 

 
v. 4, n. 1 (2017) 2840 1701 

O princípio da supremacia do interesse público sobre o interesse privado como fundamento do Direito Administrativo 
Social v. 4, n. 2 (2017) 3582 1312 

Novo Regime Fiscal, autonomia financeira e separação de poderes: uma leitura em favor de sua constitucionalidade v. 4, n. 1 (2017) 1028 1298 
Corte Interamericana de Direitos Humanos e jurisdição constitucional: judicialização e ativismo judicial em face da 
proteção dos direitos humanos e fundamentais? v. 1, n. 3 (2014) 1786 1139 

Imposto de renda da pessoa física, isonomia e capacidade econômica: analisando o atributo da generalidade v. 3, n. 2 (2016) 1061 1046 
La jurisprudencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos en la perspectiva del Derecho Administrativo: 
especial referencia al caso Gelman vs. Uruguay v. 1, n. 2 (2014) 1646 874 
Descumprimento do art. 229 da Constituição Federal e responsabilidade civil: duas hipóteses de danos morais 
compensáveis v. 3, n. 3 (2016) 1630 864 

Reproductive Healthcare Services and the U.S. Supreme Court: beyond Roe v. Wade and 'Abortion Clinics' v. 4, n. 1 (2017) 668 827 

Aspectos constitutivos da teoria da argumentação jurídica: a contribuição de Robert Alexy v. 1, n. 2 (2014) 2288 824 
A necessária relação entre democracia e controle social: discutindo os possíveis reflexos de uma democracia “não 
amadurecida” na efetivação do controle social da Administração Pública v. 2, n. 1 (2015) 926 816 

Dos requisitos jurídicos para a instauração do processo de impeachment do Presidente da República v. 2, n. 2 (2015) 1398 816 

Princípios sobre o direito de acesso à informação oficial na América Latina v. 3, n. 2 (2016) 1039 791 

Centralidad del administrado en el actual Derecho Administrativo: impactos del Estado Constitucional De Derecho v. 1, n. 3 (2014) 1562 784 

Desafios contemporâneos da justiça administrativa na América Latina v. 4, n. 1 (2017) 1065 743 
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O direito fundamental à água e sua intrincada satisfação no Direito colombiano v. 2, n. 1 (2015) 582 669 
Uma perspectiva histórica da jurisdição administrativa na América Latina: tradição europeia-continental versus 
influência norte-americana v. 2, n. 1 (2015) 915 640 

Jurisdição constitucional e política v. 4, n. 2 (2017) 828 627 

Políticas públicas e o direito fundamental à adequada administração penitenciária v. 3, n. 1 (2016) 679 556 

Impactos da corrupção no direito fundamental a uma prestação jurisdicional conforme a justiça constitucional v. 2, n. 2 (2015) 1074 549 

Constitucionalismo transnacional: por uma compreensão pluriversalista do Estado constitucional v. 3, n. 3 (2016) 1552 514 

Explaining state constitutional changes v. 3, n. 2 (2016) 383 510 
Políticas públicas, interpretação judicial e as intenções do legislador: o ProUni e o “cripto-ativismo” do Supremo 
Tribunal Federal v. 4, n. 2 (2017) 635 508 
Autocontenção à brasileira? Uma taxonomia dos argumentos jurídicos (e estratégias políticas?) explicativo(a)s do 
comportamento do STF nas relações com os poderes majoritários v. 5, n. 1 (2018) 425 481 

O STF e o ensino religioso em escolas públicas: pluralismo educacional, laicidade estatal e autonomia individual v. 4, n. 3 (2017) 431 480 
A Resolução n. 22.585/2007 do Tribunal Superior Eleitoral e a violação de direito civil e político fundamental: aspectos 
introdutórios v. 1, n. 3 (2014) 764 460 

Dialogical constitutionalism manifestations in the Brazilian judicial review v. 1, n. 3 (2014) 675 456 

Regulando a incerteza: a construção de modelos decisórios e os riscos do paradoxo da determinação v. 3, n. 3 (2016) 456 426 

Inconstitucionalidade superveniente: usos, desusos e mutações v. 4, n. 3 (2017) 807 419 

Editorial - Quais os limites à intervenção estatal legítima? v. 4, n. 1 (2017) 286 415 

Decadência administrativa e atos inconstitucionais: uma análise a partir do recurso extraordinário nº 817.338 v. 4, n. 2 (2017) 1007 414 

A jurisprudência do STF sobre Impeachment e sua repercussão aos Prefeitos Municipais em uma perspectiva discursiva v. 3, n. 3 (2016) 597 410 

Uma década de audiências públicas no Supremo Tribunal Federal (2007-2017) v. 5, n. 1 (2018) 383 403 

Uma ideia de Constituição v. 1, n. 1 (2014) 1000 402 

Revolution trough constitution: the Brazilian's directive constitution debate v. 1, n. 1 (2014) 703 400 

Nuevas fronteras del control de convencionalidad: el reciclaje del derecho nacional y el control legisferante de v. 1, n. 2 (2014) 1032 397 
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convencionalidad 

Sobre os termos e definições no Direito da Informação v. 2, n. 3 (2015) 376 370 

Judicial adjudication in housing rights in Brazil and Colombia: a comparative perspective v. 1, n. 2 (2014) 994 356 

Razões (e práticas) de Estado: os mal-estares entre a liberdade e a segurança jurídica. v. 3, n. 3 (2016) 416 330 

Editorial - O Estado sob controle v. 2, n. 3 (2015) 156 323 
“Diálogo” entre Poderes no Brasil? Da inconstitucionalidade da regulação da vaquejada à vaquejada como patrimônio 
cultural imaterial brasileiro: uma análise crítica v. 5, n. 1 (2018) 680 321 

Impeachment e devido processo legal v. 5, n. 1 (2018) 338 318 

Una lectura neoconstitucional de la teoría del poder de policía v. 3, n. 2 (2016) 447 310 

O ativismo judicial e constrangimentos a posteriori v. 5, n. 1 (2018) 624 308 

Editorial - Nasce a Revista de Investigações Constitucionais v. 1, n. 1 (2014) 214 304 

Editorial - Direitos humanos e fundamentais entre o Direito Constitucional Comparado e o Direito Internacional v. 1, n. 2 (2014) 127 291 

Algunas reflexiones sobre la delegación legislativa en Estados Unidos de Norteamérica y en la República Argentina v. 1, n. 1 (2014) 427 289 

A tutela jurídica da privacidade e do sigilo na era digital: doutrina, legislação e jurisprudência v. 4, n. 3 (2017) 403 289 

Separação de poderes e diálogos institucionais nos litígios envolvendo o direito à saúde v. 5, n. 1 (2018) 459 281 
Litígio estratégico, vinculação de precedentes e abertura ao diálogo constitucional na construção do provimento 
jurisdicional v. 4, n. 2 (2017) 496 256 

Expediente v. 2, n. 1 (2015) 130 253 
Influência das teorias dos diálogos institucionais e da última palavra provisória no pensamento constitucional brasileiro 
contemporâneo v. 5, n. 1 (2018) 231 246 

Sumário Bilíngue v. 1, n. 1 (2014) 126 237 

Expediente v. 1, n. 1 (2014) 110 236 

Editorial - O desvanecimento da força normativa da Constituição brasileira de 1988 v. 3, n. 3 (2016) 181 234 

Expediente v. 2, n. 2 (2015) 115 228 
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Expediente v. 3, n. 1 (2016) 123 228 

Brazil’s administrative justice system in a comparative context v. 1, n. 3 (2014) 338 227 
Um diálogo sobre a autonomia da Constituição e os direitos humanos: aproximações hermenêuticas à noção de bloco 
de constitucionalidade v. 5, n. 1 (2018) 199 225 

Editorial - Aspectos estruturantes das Constituições no Direito Comparado v. 2, n. 1 (2015) 158 221 

Sumário bilingue v. 2, n. 2 (2015) 119 217 

O paradoxo do tratado constitucional europeu: entre o planejamento e a evolução da Europa comunitária v. 4, n. 2 (2017) 209 214 

Expediente v. 3, n. 2 (2016) 167 213 
The principle of the dignity of human person: a reading of the effectiveness of citizenship and human rights through the 
challenges put forward by globalization v. 5, n. 1 (2018) 253 212 

Control judicial del estado de sitio y de la intervención federal v. 1, n. 1 (2014) 475 210 

Sumário bilingue v. 4, n. 1 (2017) 123 207 

Editorial - O diálogo entre Direito Constitucional e outros ramos jurídicos v. 1, n. 3 (2014) 108 203 

Recognizing the public right to healthcare: the approach of Brazilian courts v. 1, n. 1 (2014) 435 197 

Editorial - A emergência dos novos direitos e garantias no constitucionalismo global v. 3, n. 1 (2016) 183 197 

Sumário bilingue v. 2, n. 3 (2015) 142 193 

Expediente v. 1, n. 3 (2014) 105 187 

Sumário bilingue v. 3, n. 2 (2016) 147 184 

Expediente v. 1, n. 2 (2014) 100 183 

Editorial - Desenhos institucionais no constitucionalismo contemporâneo v. 2, n. 2 (2015) 154 167 

Separação dos poderes e complexidade social – uma releitura sistêmica v. 5, n. 1 (2018) 265 162 

Semejanzas y diferencias entre la Constitución Federal de Brasil de 1988 y la mexicana respecto del parlamento v. 3, n. 3 (2016) 164 158 

From an idealized separation of powers to its practical problems in the Rule of Law v. 5, n. 1 (2018) 507 155 

Editorial - A dinâmica constitucional em tempos de mudanças e crises políticas v. 3, n. 2 (2016) 175 149 
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Obamacare e a linguagem dos "direitos dos estados": federalismo não cooperativo ou constitucionalismo "dinossauro" v. 4, n. 3 (2017) 234 148 

Sumário bilingue v. 3, n. 1 (2016) 113 146 

Essay on the constitutional promises of democracy and republic v. 4, n. 3 (2017) 267 145 

Expediente v. 2, n. 3 (2015) 139 130 

«Talcualismo», «decolonizzazione» o «utopia arcaica» del Diritto Costituzionale? v. 1, n. 2 (2014) 383 127 

Diálogos sanitários interinstitucionais e a experiência de implantação do NAT-JUS v. 5, n. 1 (2018) 194 123 

Sumário bilingue v. 2, n. 1 (2015) 119 119 

Editorial – A liberdade entre Direito e justiça v. 4, n. 3 (2017) 133 119 

Editorial – A Revista de Investigações Constitucionais obtém classificação A1 no Qualis (CAPES) v. 4, n. 2 (2017) 122 118 

Editorial - Separação de poderes e diálogos institucionais v. 5, n. 1 (2018) 76 118 
Semantics and legal interpretation: an approach from a comparative study of the value of embryonic life under the 
Argentine and U.S. constitutional case law v. 1, n. 2 (2014) 422 116 

Caraterización constitucional de la ética pública (especial referencia al marco constitucional español) v. 1, n. 1 (2014) 288 105 

El Estado autonómico y los nacionalismos v. 1, n. 3 (2014) 212 99 

Sumário bilingue v. 4, n. 2 (2017) 117 93 

Oferta obrigatória de planos de saúde individuais e familiares: livre iniciativa e direito fundamental à boa regulação v. 5, n. 2 (2018) 72 87 

Sumário bilingue v. 3, n. 3 (2016) 85 80 

Expediente v. 3, n. 3 (2016) 77 76 

Teoria dos princípios e função jurisdicional v. 5, n. 2 (2018) 56 73 

Corrupção: causas, perspectivas e a discussão sobre o princípio do "bis in idem" v. 5, n. 2 (2018) 92 71 

Reflexões críticas sobre a declaração de inconstitucionalidade de ofício v. 5, n. 2 (2018) 61 65 

Sumário Bilíngue v. 1, n. 2 (2014) 296 64 

Sumário Bilíngue v. 1, n. 3 (2014) 156 62 

Sumário bilingue v. 4, n. 3 (2017) 111 61 
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Expediente v. 4, n. 3 (2017) 155 58 

Planejamento orçamentário e políticas públicas: explorando uma alternativa de reconciliação pela indução v. 5, n. 2 (2018) 43 56 

Eutanásia no Brasil: entre o Código Penal e a dignidade da pessoa humana v. 5, n. 2 (2018) 37 41 

Sumário Bilingue v. 5, n. 1 (2018) 47 40 

Editorial - A Revista de Investigações Constitucionais é indexada na base de dados Scopus v. 5, n. 2 (2018) 19 27 

Expediente v. 4, n. 1 (2017) 229 19 

Expediente v. 4, n. 2 (2017) 94 16 

Sumário Bilingue v. 5, n. 2 (2018) 13 15 

Expediente v. 5, n. 2 (2018) 12 12 

Expediente v. 5, n. 1 (2018) 78 9 
 


