
 



 

Apresentação 
Segundo o Ministério da Educação, as tecnologias da informação e da comunicação, chamadas TIC’s, são recursos didáticos 

constituídos por diferentes mídias e tecnologias, síncronas e assíncronas, tais como ambientes virtuais de aprendizagem e suas 

ferramentas, redes sociais e suas ferramentas, fóruns eletrônicos, blogs, chats, tecnologias de telefonia, teleconferências, 

videoconferências, TV convencional, TV digital e interativa, rádio, programas específicos de computadores (softwares), objetos de 

aprendizagem, conteúdos disponibilizados em suportes tradicionais (livros) ou em suportes eletrônicos (CD, DVD, Memória Flash, etc.) 

dentre outros. 

Como suporte à execução do Projeto Pedagógico do curso de Direito, o Núcleo Docente Estruturante, buscou pesquisar dentre o corpo 

docente e outras fontes, possibilidades de ensino e aprendizagem mediados por diversos suportes tecnológicos. 

Longe de tentar exaurir ou mesmo congelar os processos educativos, esse manual apenas aborda caminhos, oportunizando a 

construção cotidiana de discentes e docentes de novas possibilidades ou, porque não dizer, ricas oportunidades de ensinar e de 

aprender. 

Caso tenham alguma sugestão ou indicação encaminhe para a Coordenação do curso de Direito, pelos e-mails 

valeria.prof@newtonpaiva.br  

 

Valéria Edith Carvalho de Oliveira 

Coordenadora do Curso de Direito EAD 

Centro Universitário Newton Paiva 

 

mailto:valeria.prof@newtonpaiva.br


Ciência Política e Teoria Geral do Estado 
Nome Endereço Comentários 

Site do Veduca http://www3.veduca.com.br/ O site contempla diversos 
cursos gratuitos, dentre eles 
um de Ciência Política 
ofertado pela USP. 

Associação Brasileira de 
Ciência Política 

http://www.cienciapolitica.org.br/ O site permite ao aluno 
manter-se informado acerca 
dos principais eventos de 
Ciência Política. 

Site da Biblioteca Brasiliana 
(USP) 

http://www.bbm.usp.br/node/27 Disponibilização de mais de 
3.000 livros para acesso 
online. 

O que é política por Clovis de 
Barros 

https://www.youtube.com/watch?v=VE_sIVFjJKU Parte do curso sobre Ciência 
Política. 

Introdução à Ciência Política https://www.youtube.com/watch?v=9MnsnFBqQKE Uma aula propedêutica sobre 
Ciência Política. 

Canal Trinolex - Direito Free https://www.youtube.com/watch?v=AAOgADJ0-AY Aula do Professor Mario Lúcio 
Quintão sobre Teoria Geral do 
Estado. 

 

Introdução ao Estudo do Direito 
Nome Endereço Comentários 

Repórter Justiça - Direto https://www.youtube.com/watch?v=FyK8asPHcYw  

Entrevista Michael Sandel https://www.youtube.com/watch?v=aXr1rNTgWT4  

Palestra 1 Michael Sandel https://www.youtube.com/watch?v=t2gX_yk-xNU&list=PL8E9A302132F4706F&index=3  

Palestra 2 Michael Sandel https://www.youtube.com/watch?v=t2gX_yk-xNU&list=PL8E9A302132F4706F&index=3  

Palestra 3 Michael Sandel https://www.youtube.com/watch?v=5BmMIHzneEI&index=4&list=PL8E9A302132F4706F  



Palestra 4 Michael Sandel https://www.youtube.com/watch?v=dSfKgF7mBQM&index=5&list=PL8E9A302132F4706F  

Palestra 7 Michael Sandel https://www.youtube.com/watch?v=8R6GdwC4D_k&index=8&list=PL8E9A302132F4706F  

Palestra 8 Michael Sandel https://www.youtube.com/watch?v=iVD1MZUV3no&index=9&list=PL8E9A302132F4706F  

Palestra 12 Michael Sandel https://www.youtube.com/watch?v=bnzMZ3TnZPI&index=13&list=PL8E9A302132F4706F  

   
 

Filosofia e Filosofia do Direito 
Nome Endereço Comentários 

Filosofia www.filosofia.com.br  

Filosofia http://www.sobresites.com/filosofia  

ANPOF http://www.anpof.org/portal  

Café Filosófico Filosofia na 
Vida 

http://youtube/FVZhuZ2pw2Q  

Marilena Chaui – Roda Viva 
(1999) 

http:/youtube/Q6_lollqc6A  

Renato Janine Ribeiro: A vida 
Boa, a Vida Ética 

http://youtube/Yc54ve2VYoU  

 

Psicologia Jurídica 
Nome Endereço Comentários 

EDUCAÇÃO GAY https://www.youtube.com/watch?v=F2rQO2Rw2jI Vídeo tirado do documentário 
"For The Bible Tells Me So", 
apenas com a finalidade de 
elucidar dúvidas e lutar contra 
o preconceito em relação à 
sexualidade. 



ELES ESTÃO ENTRE NÓS https://www.youtube.com/watch?v=dSFf8Ix2_Tk Documentário sobre 
Psicopatas 

Adoção por casais 
homoafetivos 

https://www.youtube.com/watch?v=bE8K6t0LGKc De acordo com o último censo 
do IBGE, no Brasil existem 60 
mil casais formados por 
pessoas do mesmo sexo. E 
como qualquer outra família, 
muitos deles desejam ter 
filhos. No país, as primeiras 
adoções por casais 
homossexuais aconteceram 
na década de 90. Como vivem 
os casais que conseguiram 
adotar? O que dizem os filhos 
criados por eles? Será que a 
sociedade já aprendeu a lidar 
com essas novas famílias? 

Jornal da Justiça - Série 
Resolução de Conflitos 
(Mediação) 

https://www.youtube.com/watch?v=M_t17j1VCSU O Jornal da Justiça Segunda 
Edição apresenta uma série de 
reportagens sobre opções que 
podem ajudar o cidadão a 
resolver conflitos sem precisar 
procurar a justiça. Você vai 
conhecer a conciliação, a 
mediação e a arbitragem. As 
vantagens para os envolvidos 
e as consequências para o 
Poder Judiciário. 

Antes e Depois da Lei #1 - 
Lei da Adoção 

https://www.youtube.com/watch?v=7AbAYAxzdFE A edição de estreia do 
programa Antes & Depois da 
Lei, produzido pela equipe de 



TV do STJ, discute as 
mudanças ocorridas no país 
com a criação da lei da 
adoção.  
 
Você vai conhecer como era a 
“Adoção a Brasileira”, a rotina 
nos abrigos do país onde 
milhares de crianças estão a 
espera de uma família, as 
exigências da lei para quem 
pretende adotar uma criança. 
 
Histórias emocionantes, 
depoimentos de quem lutou 
contra o preconceito, a longa 
espera na fila da adoção e de 
quem realizou o sonho de 
formar uma família. 
 
Antes & Depois da Lei, um 
programa interativo, uma 
forma diferente de assistir TV! 

Qual a diferença entre 
Mediação e Conciliação? 

https://www.youtube.com/watch?v=b586cjYJ4XA Como funciona a mediação? 
Veja na reportagem que com 
a ajuda de um voluntário, são 
os próprios envolvidos em um 
conflito 

Mediação Exemplificativa https://www.youtube.com/watch?v=9kCJ3DpCYzA Vídeo que exemplifica um 
processo de mediação 



MOMENTO ARBITRAGEM - 
A Diferença entre 
Conciliação, Mediação e 
Arbitragem 

https://www.youtube.com/watch?v=OaWHpvXYnPk Nesta edição, o advogado 
Asdrubal Júnior esclarece uma 
dúvida muito recorrente entre 
as pessoas, inclusive no meio 
jurídico, de qual é exatamente 
a diferença entre a 
Conciliação, a Mediação e a 
Arbitragem. Asdrubal Júnior 
indica ainda em que situações 
a Mediação é mais 
recomendada, e quais os 
sentimentos essenciais que 
norteiam a Mediação. 

Conexão Repórter - 
24/01/13 - A Casa dos 
Esquecidos - Completo 

https://www.youtube.com/watch?v=UZBMaKNxua0 Sobre os bastidores de um 
Hospital Psiquiátrico. 

Conexão Repórter 03-09-
2014 A Casa dos Esquecidos 
- O Retorno [Completo] 

https://www.youtube.com/watch?v=rLb2634MiZY A investigação repercute em 
todo o Brasil e traz conquistas 
importantes no cuidado aos 
doentes mentais. Você vai ver 
em detalhes o que aconteceu 
com os pacientes registrados 
por nossas câmeras. Os casos 
de mortes mal explicadas e o 
desaparecimento de internos. 

Conexão Repórter - Mães 
do Cárcere - Parte 1 

https://www.youtube.com/watch?v=eI0jEdet63A Mulheres no crime e Primeira 
infância em ambiente 
prisional. 

Conexão Repórter - Mães 
do Cárcere - Parte 2 

https://www.youtube.com/watch?v=tjN7Ii0Lr00 Mulheres no crime e Primeira 
infância em ambiente 
prisional. 



Mães do Cárcere - Parte 1 https://www.youtube.com/watch?v=CGlR0Hqsn6k A difícil e controversa questão 
das mulheres que tem seus 
filhos dentro do Sistema 
prisional e o destino destas 
crianças. 

Mães do Cárcere - Parte 1 https://www.youtube.com/watch?v=_j0UTQmLUg4 A difícil e controversa questão 
das mulheres que tem seus 
filhos dentro do Sistema 
prisional e o destino destas 
crianças. 

Mães presidiárias se 
preparam para o momento 
de separação dos filhos 

https://www.youtube.com/watch?v=pqsgb52yEGE Filhos de presidiárias passam 
os primeiros meses de vida 
cercado por grades. Eles estão 
ali pelo crime cometido por 
sua mãe, que além de cumprir 
a pena, também tem que se 
preparar todos os dias para 
um outro momento da 
inevitável separação. 

Câmera12 visita o Presídio 
feminino Auri Moura Costa 

https://www.youtube.com/watch?v=dEoKuCAga-g O programa Câmera12 desta 
quinta-feira (20) desvenda os 
segredos e histórias do 
Presídio feminino Auri Moura 
Costa 

Creche nas penitenciárias https://www.youtube.com/watch?v=YD9FPGgkLB4 Vídeo produzido pela TV 
Câmara que explica a lei que 
garante assistência médica 
para as presas grávidas desde 
o pré-natal até seis meses 
depois do parto. Essa lei 
também prevê a criação de 



berçários e creches nos 
presídios femininos, para 
assegurar que as crianças 
sejam amamentadas e que 
possam conviver com suas 
mães. 

Cantinho Feliz - 
Penitenciária Feminina de 
Piraquara (Parte 1) 

https://www.youtube.com/watch?v=BWSMKeIJS0U O videodocumentário 
Cantinho Feliz retrata o 
cotidiano de mães e filhos que 
vivem na creche da 
Penitenciária Feminina de 
Piraquara no Paraná. A creche 
foi criada em 1990, para 
abrigar crianças de até seis 
anos de idade, filhos de 
presas, que não tem com 
quem ficar. Apesar da boa 
estrutura, as crianças também 
são privadas de liberdade 
como as mães. Desta forma o 
documentário aborda este 
assunto polêmico através do 
olhar dessas mulheres. 

Nascidos no Cárcere - 
Documentário 

https://www.youtube.com/watch?v=cR5UKGvMjXI Sinopse: 
Mariana é mãe de primeira 
viagem. Queli escreve poemas 
para declarar a saudade das 
filhas. A maior preocupação 
de Mari Ana é com a 
alimentação de Emanuele, 
que ainda não largou o peito. 



Para Liane a felicidade veio 
em dose dupla: ela é mãe de 
gêmeos. Tristes mas 
corajosas. Mariana, Queli, 
Mari Ana e Liane temem o 
mesmo momento: a 
separação. Na Unidade 
Materno da Penitenciária 
Madre Pelletier, em Porto 
Alegre, as detentas podem 
permanecer com os bebês até 
que eles completem um ano 
de idade. Essas quatro 
mulheres, à espera da partida, 
dividem experiências, contam 
como é ser mãe no cárcere, 
falam das saudades dos que 
estão na rua e fazem planos 
de um futuro junto aos filhos 
quando conquistarem a 
liberdade. 

 

Sociologia e Antropologia Jurídica 
Nome Endereço Comentários 

A história das Coisas http://youtu.be/7qFiGMSnNjw  

Damocracy http://youtu.be/IQFpohbSxYg  

O Brasil no Olhar dos 
Viajantes 1 

http://youtu.be/osKRsKmZa6w  



O Brasil no Olhar dos 
Viajantes 2 

http://youtu.be/7kcDaH9qXU0  

O Brasil no Olhar dos 
Viajantes 3 

http://youtu.be/8t_WVzU2lUo  

O Brasil no Olhar dos 
Viajantes 4 

http://youtu.be/obNtzrT_qBA  

Associação de Pós-
Graduação e Pesquisa em 
Ciências Sociais 

http://portal.anpocs.org/portal/  

Associação Brasileira de 
Antropologia 

http://www.portal.abant.org.br/  

Instituto Socioambiental www.socioambiental.org  

Notícias de uma guerra 
particular 

https://www.youtube.com/watch?v=EAMIhC0klRo Documentário sobre violência 
no Rio de Janeiro 

A Missão https://www.youtube.com/watch?v=5x0KhlMUfVg História das missões jesuítas 

CRASH no limite http://www.torrentsparadownloads.net/crash-limite-dublado-rmvb-avi-dvdrip Filme sobre violência e 
preconceito 

BLOG OFICINA SOCIOLÓGICA http://oficinasociologica.blogspot.com.br/2012/04/mais-de-500-livros-para-voce-
baixar.html 

Blog cultural 

 

Teoria e Fundamentos da Constituição 
Nome Endereço Comentários 

Senado Federal http://www12.senado.gov.br/senado/ilb/ead/ead-educacao-a-distancia Cursos online gratuitos 

Câmara dos Deputados http://www2.camara.leg.br/atividade-legislativa/processolegislativo Vídeo, Glossário e manual 
sobre Processo Legislativo 

Presidência da República http://www4.planalto.gov.br/legislacao Constituição Federal e 
Legislação Infraconstitucional 

Supremo Tribunal Federal http://www.stf.jus.br/portal/constituicao/constituicao.asp  

Supremo Tribunal Federal http://www.stf.jus.br/portal/legislacaoAnotadaAdiAdcAdpf/pesquisarLegislacao.asp  



ESDC http://www.esdc.com.br/publicacoes/rbdc.htm Revista de Direito 
Constitucional online 

Blog do Professor José 
Adércio Sampaio 

http://jalsacademico.blogspot.com.br/  

Questões de Direito 
Constitucional 

http://www.jurisway.org.br/concursos/provas_oab.asp Questões de provas da OAB 
com gabarito 

Assembleia Legislativa de 
Minas Gerais 

  

Câmara Municipal de Belo 
Horizonte 

  

Instituto Brasileiro de Direito 
Constitucional 

http://www.ibdc.com.br/ O site contempla indicação de 
congressos, artigos e outras 
atividades relativas ao Direito 
Constitucional. 

Instituto de Hermenêutica 
Jurídica 

http://ihjorg.blogspot.com.br/ O blog permite ao aluno 
manter-se informado acerca 
dos principais eventos sobre 
Hermenêutica Constitucional. 

Site do Supremo Tribunal 
Federal 

www.stf.jus.br O site do Supremo Tribunal 
Federal permite ao aluno 
analisar as decisões da Corte e 
apreciar as interpretações da 
Constituição. 

Aula Teoria da Constituição - 
Saber Direito 

https://www.youtube.com/watch?v=fQz_oX2mGck O vídeo expõe sobre 
Constitucional- lismo e 
Neoconstitucionalismo. 

Aula sobre Poder 
Constituinte Professor Pedro 
Lenza 

https://www.youtube.com/watch?v=oBKmy-39lVU Aula sobre Poder Constituinte 
apresentada no programa 
Apostila, da TV Justiça. 



Aula sobre História das 
Constituiçoes brasileiras 

https://www.youtube.com/watch?v=GzUKqbRqm40 Aula do Professor Flavio 
Martins sobre a história das 
constituições brasileiras 

SITE DA CORTE 
INTERAMERICANA DOS 
DIREITOS HUMANOS 

http://www.corteidh.or.cr/ Nesse site o aluno poderá 
acompanhar as principais 
decisões da corte 
interamericana dos direitos 
humanos que refletem 
diretamente na construção de 
nossa doutrina e 
jurisprudência. Há 
possibilidade, inclusive, de 
assinar boletins eletrônicos e 
acompanhar as propostas de 
estágio e emprego para 
estudantes de direito. 

SITE COM A CONSTITUIÇÃO 
DE 1988 COMENTADA PELAS 
DECISÕES DO SUPREMO 
TRIBUNAL FEDERAL ARTIGO 
A ARTIGO 

http://www.stf.jus.br/portal/constituicao/constituicao.asp Nesse site o aluno poderá ler a 
CR/88 com as principais 
decisões do STF sobre cada 
dispositivo constitucional. 

ANAIS DA ASSEMBLÉIA 
NACIONAL CONSTITUINTE 

http://www2.camara.leg.br/atividade-
legislativa/legislacao/Constituicoes_Brasileiras/constituicao-cidada/publicacoes/anais-da-
assembleia-nacional-constituinte 

Nesse site o aluno encontra 
todos os debates da 
Assembléia Nacional 
Constituinte. Esse banco de 
dados pode ser utilizado, por 
exemplo, para pesquisar a 
explicação do acrescimo de 
determinado dispositivo, 
alcançando o seu real sentido. 



SITE COM VÍDEOS DE 
JULGAMENTOS DA CORTE 
INTERAMERICANA DE 
DIREITOS HUMANOS 

https://vimeo.com/album/3247202 Nesse site o aluno poderá 
acessar os vídeos dos 
julgamentos ao vivo na corte 
interamericana. Hà ainda uma 
biblioteca virtual da corte. 

SITE DA ORGANIZAÇÃO NÃO 
GOVERNAMENTAL 
TRANSPARÊNCIA BRASIL 

http://www.transparencia.org.br/ Nesse site o aluno poderá 
acessar as principais 
publicações da ONG sobre os 
órgãos públicos brasileiros 
(tribunais, parlamento, etc). É 
possivel acessar relatórios 
sobre esses órgãos 
possibilitando o controle 
popular (accountability). É 
possível ainda buscar estágios 
e emprego nessa ONG (um 
seguimento com diversas 
oportunidades atualmente) 

SITE DE ACOMPANHAMENTO 
DE CURSOS DE MEDIAÇÃO 
DO CONSELHO NACIONAL DE 
JUSTIÇA 

http://www.cnj.jus.br/programas-de-a-a-z/acesso-a-justica/conciliacao/conciliador-e-
mediador/curso-sobre-conciliacao-e-mediacao 

Nesse site o aluno poderá 
acompanhar os cursos sobre 
mediação a serem ofertados 
pelo CNJ. 

PÁGINA "CONCURSEIROS" 
DO YOUTUBE 

https://www.youtube.com/user/ualmam Nesse link os alunos poderão 
acessar a página 
"concurseiros" no youtube. 
Essa página disponibiliza video 
aulas sobre matérias de 
concurso (OAB, Magistratura, 
Defensoria, Delegado, etc). 

 



 

 

Teoria Geral do Direito Civil 
Nome Endereço Comentário 

INB - Instituto Norberto 
Bobbio 

https://norbertobobbio.wordpress.com/norberto-bobbio/  

Saber Direito http://saber-direito.blogspot.com.br/2014/06/teoria-geral-do-direito.html  

Entrevista Professor Miguel 
Reale 

www.youtube.com/watch?v=SMn7GBpyRJw  

STJ – Direito Seu, Direito 
Meu 

http://www.youtube.com/watch?v=0X4zTyuuLYs  

Prescrição e Decadência https://www.youtube.com/watch?v=_IjAtS3U9jI  

Prescrição e Decadência https://www.youtube.com/watch?v=PTZQ10oNg2Q  

Prescrição e Decadência https://www.youtube.com/watch?v=A3vh9msc0Q0  

Prescrição e Decadência https://www.youtube.com/watch?v=luQ6pjGPDtw  

Prescrição e Decadência https://www.youtube.com/watch?v=5iIu1s_xZX0  

Resumo objetivo da matéria http://rafaeldemenezes.adv.br/aulas/parte-geral/3  

Capacidade e Personalidade https://www.youtube.com/watch?v=Mo2W7b0HPgA  

Negócios Jurídicos http://www.diariojurista.com/2013/05/resumo-de-negocio-juridico.html  

Artigos jurídicos http://jus.com.br/artigos  

   

 

Teoria do Crime 
Nome Endereço Comentários 

Cadernos de pós-graduação 
em Direito da USP 

http://www.direito.usp.br/pos/pos_stricto_cadernos_01.php  



Instituto Brasileiro de 
Ciências Criminais 

www.ibccrim.org.br  

Dizer o Direito www.dizerodireito.com.br  

Tribunal do Júri – Prática 
Forense 

https://www.youtube.com/watch?v=s9E59hGYJSw  

Tribunal do Júri – Teoria https://www.youtube.com/watch?v=RvU-4OxjDMU  

Juizados Especiais Criminais - 
prof. Luiz Flavio Gomes 

https://www.youtube.com/watch?v=W_H3DNRiLpU  

A Justiça no Brasil 
(COMPLETO) 

https://www.youtube.com/watch?v=_GrBKbZ6aPc Um retrato da criminalidade 
no Brasil 

Ética, Moral, Senso, 
Consciência, Valores e Juízo 
(Documentário "Juízo") 

https://www.youtube.com/watch?v=3LtzzwxKBiw Documentário sobre a 
criminalidade de jovens e 
adolescentes no Brasil 

O Advogado dos 5 Crimes 
(Dublado) Cuba Gooding Jr: / 
Filme Completo. 

https://www.youtube.com/watch?v=WF3MFyCqo5A Advogado (Cuba Gooding Jr.) 
perde sua licença devido à um 
ataque de consciência em 
pleno tribunal, e resolve 
escrever um livro. Pega 
emprestado um volume 
inédito com um conhecido, 
em busca de inspiração, mas 
quando vai devolvê-lo 
encontra o autor morto. 
Decide publicar o livro como 
sendo seu e faz sucesso 
imediato. 

O Cárcere e a Rua 
(Documentário) 

https://www.youtube.com/watch?v=fr3blY9FlOo Cláudia, presidiária mais antiga 
e respeitada da Penitenciária 
Madre Pelletier, deve deixar o 
cárcere em breve. Assim como 
Betânia, que vai para o regime 

http://www.ibccrim.org.br/
http://www.dizerodireito.com.br/
https://www.youtube.com/watch?v=s9E59hGYJSw
https://www.youtube.com/watch?v=RvU-4OxjDMU
https://www.youtube.com/watch?v=W_H3DNRiLpU


semi-aberto, e ao contrário de 
Daniela, que recém chegou na 
prisão e aguarda julgamento. 
Enquanto Daniela busca 
proteção na cadeia, Cláudia e 
Betânia vão enfrentar as 
incertezas de quem volta para 
a rua. 

Instituto Brasileiro de 
Ciências Criminais 

http://www.ibccrim.org.br/ IBCCRIM – Instituto Brasileiro 
de Ciências Criminais – é uma 
entidade não-governamental, 
sem fins lucrativos, de 
utilidade pública e promotora 
dos Direitos Humanos. É, 
portanto, centro de referência 
para todos os estudiosos das 
ciências criminais, sejam 
bacharéis em Direito, 
advogados, Defensores 
Públicos, Delegados da Polícia, 
Magistrados, Membros do 
Ministério Público, estudantes, 
professores ou pesquisadores. 

Instituto Brasileiro de 
Ciências Penais 

http://www.icp.org.br/ O ICP teve como principal 
finalidade, impulsionado por 
parte significativa da 
comunidade jurídica mineira, a 
a criação de um fórum de 
estudos e debates em Ciências 
Penais que se constituísse em 
um locus aberto, democrático 



e que pudesse catalisar 
dimensões importantes do 
pensamento jurídico-penal. 

Sistema Prisional Brasileiro https://www.youtube.com/watch?v=UUa9LsO7Xlg Marcelo Rezende faz um 
relato da situação das prisões 
do País e revela as péssimas 
condições do sistema prisional 
brasileiro. 

Código de Conduta - Filme 
Completo (Dublado) 

https://www.youtube.com/watch?v=BrmaNItJVJ4 Clyde Shelton (Gerard Butler) 
é um dedicado pai de família 
que testemunha o assassinato 
de sua esposa e filha. Um dos 
culpados pelo crime pega uma 
pena de apenas 5 anos graças 
a um acordo costurado pelo 
promotor Nick Rice (Jamie 
Foxx), que acredita que é 
melhor ter alguma justiça do 
que a chance de não obter 
alguma. Dez anos depois, o 
assassino é encontrado morto. 
Mesmo sem ter provas 
suficientes contra si, Clyde é 
preso pelo ocorrido. Seu 
grande objetivo é denunciar a 
incoerência do sistema 
judicial, que permite que 
assassinos sejam libertados ou 
obtenham penas brandas, 
nem que para tanto precise 
eliminar todos os envolvidos. 



Só que Nick enfrenta um 
problema: apesar de estar na 
cadeia, Clyde aparenta sempre 
estar um passo a frente de 
todos. 

O Juiz no Processo Penal 
(Palestra) 

https://www.youtube.com/watch?v=27fc7MAa-yk O Direito Processual Penal 
como instrumento de 
liberdade 

Tribunal do Júri - Prática 
Forense (Palestra) 

https://www.youtube.com/watch?v=s9E59hGYJSw O Tribunal do Júri na visão do 
Professor Fernando Capez 

Tribunal do Júri (17/03/2014) https://www.youtube.com/watch?v=2nd0xqwC_8w Presidido pelo Dr. Jesseir 
Coelho de Alcantara 

Luz no Cárcere 
(Documentário) 

https://www.youtube.com/watch?v=p506zy5utN4 O documentário Luz no 
Cárcere exalta a prática de 
uma atitude inovadora: o 
projeto Direito no Cárcere, 
coordenado por Carmela 
Grune, diretora da empresa 
Estado de Direito 
Comunicação Social Ltda. O 
projeto promove o exercício 
da cidadania local, 
proporcionando plataformas 
de expressão do cotidiano 
carcerário aos apenados em 
tratamento de dependência 
química da Galeria E-1 do 
Presídio Central de Porto 
Alegre, no estado do Rio 
Grande do Sul, Brasil. Com a 
utilização dos meios de 



comunicação, oportuniza o 
acesso à justiça, à cultura e à 
informação, visando trabalhar 
as formas de sentir o direito 
pela emoção e o prazer lícito a 
partir do estímulo do 
imaginário social, a capacidade 
criativa, desenvolvendo um 
olhar de dentro para fora do 
cárcere, exercitando a 
alteridade com reflexo na 
família e na comunidade. A 
iniciativa contribui para o 
desenvolvimento de uma 
cultura mais plural, livre de 
preconceitos. Desse modo, 
através da implementação dos 
subprojetos: Literário, Direitos 
Humanos, Desmitificando o 
Direito, Rap Conexão Legal, 
Direito de Repente, 
CinePresídio e Vlog Liberdade, 
incentiva o resgate da 
autoestima, com o uso de 
pedagogia sensível, 
redescobrindo e retomando 
capacidades e sonhos para 
uma vida com cidadania e 
dignidade. 



Menino de Carvão - Violência 
Doméstica e Trabalho e 
Infantil 

https://www.youtube.com/watch?v=0_KZ6IX4WY0 Violência Doméstica e 
Trabalho e Infantil 

Quebrando Paradigmas 
Psiquiátricos (15/05/2012) 

https://www.youtube.com/watch?v=vnl8G6iT-e4 O hospital de custódia e o 
tratamento psiquiátrico 

O Corredor Da Morte 
(Documentário Dublado) 

https://www.youtube.com/watch?v=Ar8Q7Stj8jE Desde a última refeição mais 
pedida até os derradeiros 
momentos do prisioneiro, este 
programa mostra o que 
acontece dentro do corredor 
da morte. Conheça as pessoas, 
seus motivos, suas histórias, e 
principalmente, como agem 
na incrível condição de 
marcadas para morrer. 

Revista eletrônica Liberdades http://www.revistaliberdades.org.br/site/home/home.php Artigos e comentários 
doutrinários 

Tribuna Virtual IBCCRIM http://www.tribunavirtualibccrim.org.br/ Artigos curtos sobre temas 
atuais 

Consultor Jurídico http://www.conjur.com.br Notícias e comentários 
jurídicos 

Vídeo: Fixação de penas http://youtu.be/pGU9tk5z4zE Vídeo da TV Justiça 

Vídeo: Agravantes e 
atenuantes 

https://www.youtube.com/watch?v=LeMNEkbdFis Vídeo do canal LFG 

Vídeo: Ação penal https://www.youtube.com/watch?v=vIezny324AY Vídeo da TV Justiça 

Vídeo: Crimes contra o 
patrimônio 

https://www.youtube.com/watch?v=6CBRqc98CRU Vídeo da TV Justiça 

Vídeo: Crimes contra a honra https://www.youtube.com/watch?v=ZXXm45PTxp8 Vídeo da TV Justiça 

Vídeo: Corrupção passiva e 
concussão 

https://www.youtube.com/watch?v=vTYQ9FXP4FU Vídeo da TV Justiça 



Instituto Brasileiro de 
Ciências Criminais 

www.ibccrim.com.br  

Consultor Jurídico www.conjur.com.br  

Instituto de Ciências Penais www.icp.org.br  

Educar Virtual www.educarvirtual.com.br  

Video - Eugenio Raul 
Zaffaroni - Teoria do delito 

https://www.youtube.com/watch?v=CIjA-bArWQc  

Filme: Doze homens e uma 
sentença 

https://www.youtube.com/watch?v=mzPll63y2b0  

 

Teoria Geral do Direito  
Nome Endereço Comentário 

INB - Instituto Norberto 
Bobbio 

https://norbertobobbio.wordpress.com/norberto-bobbio/  

Saber Direito http://saber-direito.blogspot.com.br/2014/06/teoria-geral-do-direito.html  

Entrevista Professor Miguel 
Reale 

www.youtube.com/watch?v=SMn7GBpyRJw  

STJ – Direito Seu, Direito 
Meu 

http://www.youtube.com/watch?v=0X4zTyuuLYs  

Prescrição e Decadência https://www.youtube.com/watch?v=_IjAtS3U9jI  

Prescrição e Decadência https://www.youtube.com/watch?v=PTZQ10oNg2Q  

Prescrição e Decadência https://www.youtube.com/watch?v=A3vh9msc0Q0  

Prescrição e Decadência https://www.youtube.com/watch?v=luQ6pjGPDtw  

Prescrição e Decadência https://www.youtube.com/watch?v=5iIu1s_xZX0  

Resumo objetivo da matéria http://rafaeldemenezes.adv.br/aulas/parte-geral/3  

Capacidade e Personalidade https://www.youtube.com/watch?v=Mo2W7b0HPgA  

Negócios Jurídicos http://www.diariojurista.com/2013/05/resumo-de-negocio-juridico.html  

Artigos jurídicos http://jus.com.br/artigos  

   



 

Teoria Geral da Empresa 
Nome Endereço Comentários 

Junta Comercial de Minas 
Gerais 

http://www.jucemg.mg.gov.br/ibr/ Através do site da Junta 
Comercial do Estado de Minas 
Gerais - JUCEMG, o aluno 
poderá consultar informações 
e ter ciência do 
funcionamento do órgão que 
executada o registro do 
Empresário. 

Departamento de Registro 
Empresarial e Integração 

http://drei.smpe.gov.br/ Através do Departamento de 
Registro Empresarial e 
Integração - Órgão que 
substitui o Departamento 
Nacional de Registro do 
Comércio (DNRC), é possível 
verificar as instruções 
normativas no âmbito do 
registro e vinculação das 
juntas comerciais. 

Senado Federal - Estudos 
Legislativos - Flávia Santinoni 
Vera 

http://www12.senado.gov.br/publicacoes/estudos-legislativos/tipos-de-estudos/outras-
publicacoes/agenda-legislativa/capitulo-10-consequencias-do-direito-brasileiro-para-o-
empreendedorismo 

Estudo sobre a interferência 
do Direito Brasileiro para o 
empreendedorismo, com 
ênfase em contratos, mercado 
de capitais, registros públicos; 
com análise econômica do 
Direito. 



Vídeo no Youtube sobre 
EIRELI - Prof. Cláudio Silva 

https://www.youtube.com/watch?v=Wo_jdpVXb-E Considerações sobre a Eireli - 
Empresa Individual de 
Responsabilidade Limitada 

Vídeo no Youtube sobre a 
classificação de Empresário - 
Prof. André Santa Cruz 

https://www.youtube.com/watch?v=Q1B-ZO87zXk Aula sobre a caracterização do 
Empresário 

Câmara Federal - Consultoria 
Legislativa 

http://www2.camara.leg.br/documentos-e-
pesquisa/publicacoes/estnottec/tema12/2012_5697.pdf 

Artigo sobre a legislação 
comercial brasileira. 

Estabelecimento Empresarial 
- Blog Direito Empresarial 

http://www.blogdireitoempresarial.com.br/2011/04/estabelecimento-
empresarial.html#more 

Explicação didática sobre o 
estabelecimento empresarial. 

Filme - A Rede Social https://www.youtube.com/watch?v=WjDAnVx0a6A O filme trata da criação do 
"Facebook" e a ocorrência de 
diluição na participação 
societária. 

Vídeo no Youtube - Prof. 
Alexandre Demetrius 

https://www.youtube.com/watch?v=6xLIOrDce_s Vídeo sobre títulos de crédito 
que contempla a teoria geral 
até nota promissória. 

Senado Federal - Estudos 
Legislativos - Flávia Santinoni 
Vera 

http://www12.senado.gov.br/publicacoes/estudos-legislativos/tipos-de-estudos/outras-
publicacoes/agenda-legislativa/capitulo-10-consequencias-do-direito-brasileiro-para-o-
empreendedorismo 

Estudo sobre a interferência 
do Direito Brasileiro para o 
empreendedorismo, com 
enfâse em contratos, mercado 
de capitais, registros públicos; 
com análise econômica do 
Direito. 

CVM - Comissão de Valores 
Mobiliários 

http://www.cvm.gov.br/ Informações e legislação sobre 
o mercado de valores 
mobiliários. 

BM&F Bovespa - Site http://www.bmfbovespa.com.br/home.aspx?idioma=pt-br Site institucional da Bolsa de 
Valores, Mercadorias e 
Futuros, com as principais 



informações sobre o mercado 
de ações. 

Câmara Federal - Consultoria 
Legislativa 

http://www2.camara.leg.br/documentos-e-
pesquisa/publicacoes/estnottec/tema12/2012_5697.pdf 

Artigo sobre a legislação 
comercial brasileira. 

Valores Mobiliários - Blog 
Direito Empresarial 

http://www.blogdireitoempresarial.com.br/2011/08/voce-sabe-o-que-sao-valores-
mobiliarios.html 

Explicação didática sobre 
valores mobiliários. 

Sociedade anônima https://www.youtube.com/watch?v=HbQPjFXwHHw Prof. Elizabeth Vido 

Sociedade anônima https://www.youtube.com/watch?v=K2JJkkJ4Xf Prof. Eduardo Machado 

Títulos de Crédito https://www.youtube.com/watch?v=Z5ICdNrPzrI Excelente! 

 

Entes Federativos e seus poderes 
Nome Endereço Comentários 

Senado Federal http://www12.senado.gov.br/senado/ilb/ead/ead-educacao-a-distancia Cursos online gratuitos 

Câmara dos Deputados http://www2.camara.leg.br/atividade-legislativa/processolegislativo Vídeo, Glossário e manual 
sobre Processo Legislativo 

Presidência da República http://www4.planalto.gov.br/legislacao Constituição Federal e 
Legislação Infraconstitucional 

Supremo Tribunal Federal http://www.stf.jus.br/portal/constituicao/constituicao.asp  

Supremo Tribunal Federal http://www.stf.jus.br/portal/legislacaoAnotadaAdiAdcAdpf/pesquisarLegislacao.asp  

ESDC http://www.esdc.com.br/publicacoes/rbdc.htm Revista de Direito 
Constitucional online 

Blog do Professor José 
Adércio Sampaio 

http://jalsacademico.blogspot.com.br/  

Questões de Direito 
Constitucional 

http://www.jurisway.org.br/concursos/provas_oab.asp Questões de provas da OAB 
com gabarito 

Assembleia Legislativa de 
Minas Gerais 

  

Câmara Municipal de Belo 
Horizonte 

  



Instituto Brasileiro de Direito 
Constitucional 

http://www.ibdc.com.br/ O site contempla indicação de 
congressos, artigos e outras 
atividades relativas ao Direito 
Constitucional. 

Instituto de Hermenêutica 
Jurídica 

http://ihjorg.blogspot.com.br/ O blog permite ao aluno 
manter-se informado acerca 
dos principais eventos sobre 
Hermenêutica Constitucional. 

Site do Supremo Tribunal 
Federal 

www.stf.jus.br O site do Supremo Tribunal 
Federal permite ao aluno 
analisar as decisões da Corte e 
apreciar as interpretações da 
Constituição. 

Aula Teoria da Constituição - 
Saber Direito 

https://www.youtube.com/watch?v=fQz_oX2mGck O vídeo expõe sobre 
Constitucional- lismo e 
Neoconstitucionalismo. 

Aula sobre Poder 
Constituinte Professor Pedro 
Lenza 

https://www.youtube.com/watch?v=oBKmy-39lVU Aula sobre Poder Constituinte 
apresentada no programa 
Apostila, da TV Justiça. 

Aula sobre História das 
Constituiçoes brasileiras 

https://www.youtube.com/watch?v=GzUKqbRqm40 Aula do Professor Flavio 
Martins sobre a história das 
constituições brasileiras 

SITE DA CORTE 
INTERAMERICANA DOS 
DIREITOS HUMANOS 

http://www.corteidh.or.cr/ Nesse site o aluno poderá 
acompanhar as principais 
decisões da corte 
interamericana dos direitos 
humanos que refletem 
diretamente na construção de 
nossa doutrina e 
jurisprudência. Há 
possibilidade, inclusive, de 



assinar boletins eletrônicos e 
acompanhar as propostas de 
estágio e emprego para 
estudantes de direito. 

SITE COM A CONSTITUIÇÃO 
DE 1988 COMENTADA PELAS 
DECISÕES DO SUPREMO 
TRIBUNAL FEDERAL ARTIGO 
A ARTIGO 

http://www.stf.jus.br/portal/constituicao/constituicao.asp Nesse site o aluno poderá ler a 
CR/88 com as principais 
decisões do STF sobre cada 
dispositivo constitucional. 

ANAIS DA ASSEMBLÉIA 
NACIONAL CONSTITUINTE 

http://www2.camara.leg.br/atividade-
legislativa/legislacao/Constituicoes_Brasileiras/constituicao-cidada/publicacoes/anais-da-
assembleia-nacional-constituinte 

Nesse site o aluno encontra 
todos os debates da 
Assembléia Nacional 
Constituinte. Esse banco de 
dados pode ser utilizado, por 
exemplo, para pesquisar a 
explicação do acrescimo de 
determinado dispositivo, 
alcançando o seu real sentido. 

SITE COM VÍDEOS DE 
JULGAMENTOS DA CORTE 
INTERAMERICANA DE 
DIREITOS HUMANOS 

https://vimeo.com/album/3247202 Nesse site o aluno poderá 
acessar os vídeos dos 
julgamentos ao vivo na corte 
interamericana. Hà ainda uma 
biblioteca virtual da corte. 

SITE DA ORGANIZAÇÃO NÃO 
GOVERNAMENTAL 
TRANSPARÊNCIA BRASIL 

http://www.transparencia.org.br/ Nesse site o aluno poderá 
acessar as principais 
publicações da ONG sobre os 
órgãos públicos brasileiros 
(tribunais, parlamento, etc). É 
possivel acessar relatórios 
sobre esses órgãos 
possibilitando o controle 



popular (accountability). É 
possível ainda buscar estágios 
e emprego nessa ONG (um 
seguimento com diversas 
oportunidades atualmente) 

SITE DE ACOMPANHAMENTO 
DE CURSOS DE MEDIAÇÃO 
DO CONSELHO NACIONAL DE 
JUSTIÇA 

http://www.cnj.jus.br/programas-de-a-a-z/acesso-a-justica/conciliacao/conciliador-e-
mediador/curso-sobre-conciliacao-e-mediacao 

Nesse site o aluno poderá 
acompanhar os cursos sobre 
mediação a serem ofertados 
pelo CNJ. 

PÁGINA "CONCURSEIROS" 
DO YOUTUBE 

https://www.youtube.com/user/ualmam Nesse link os alunos poderão 
acessar a página 
"concurseiros" no youtube. 
Essa página disponibiliza video 
aulas sobre matérias de 
concurso (OAB, Magistratura, 
Defensoria, Delegado, etc). 

 

Direito das Obrigações 
Nome Endereço Comentários 

FGV http://www5.fgv.br/fgvonline/Cursos/Gratuitos Cursos online gratuitos 

Prime Cursos https://www.primecursos.com.br/direito/                         Cursos online 

Academia Brasileira de 
Direito Civil 

http://www.abdireitocivil.com.br/  

Instituto Brasileiro de Direito 
civil 

https://www.ibdcivil.org.br  

STJ – Direito Seu, Direito 
Meu 

http://www.youtube.com/watch?v=0X4zTyuuLYs  

https://www.ibdcivil.org.br/


Biblioteca Brasiliana Guita e 
José Mindlin 

www.bbm.usp.br Excelente acervo sobre 
documentos e história do 
direito no Brasil. 

Aulas virtuais disciplinas.stoa.usp.br Aulas e seminários em várias 
disciplinas 

Aulas virtuais youtube - saber direito  

Aulas virtuais youtube - GETUSSP Curso preparatório prova OAB 

Site de informações jurídicas 
diversas 

www.emporiododireito.com.br  

Site de informações 
acadêmicas diversas 

www.academia.edu  

Vídeo no Youtube https://www.youtube.com/watch?v=49nK7bTjXSc Vídeo sobre o novo CPC 
(palestra) 

Vídeo no Youtube http://www.cpcnovo.com.br/2-encontro/dierle-nunes-contextualizacao-do-novo-cpc-
normas-fundamentais/ 

Vídeo sobre o novo CPC 
(palestra) 

Vídeo no Youtube https://www.youtube.com/watch?v=3fNztizu58A Vídeo sobre o novo CPC 
(palestra) 

Direito das Obrigações https://www.youtube.com/watch?v=I02EzF5k0mo com Pablo Stoze 

Direito das Obrigações https://www.youtube.com/watch?v=IJKzYWXqFXw Com André Barros 

Direito das Obrigações https://www.youtube.com/watch?v=akQ7mCc-ybQ Alexandre Lopes 

Curso de Prática Civil www.youtube.com/watch?v=XAoYCXuG3gk Vídeo muito bom sobre 
requisitos de petição inicial - 
bem didático 

Curso on linde de Prática 
Jurídica 

www.albertobezerra.com.br Curso on line com correção de 
todos os tipos de peças. 

Petição inicial - Requisitos www.youtube.com/watch?v=EfcojqcyJOk Vídeo da OAB sobre requisitos 
da petição inicial 

Aspectos Práticos Petição 
Inicial 

www.youtube.com/watch?v=j7pOAqRTbTQ Vídeos com aspectos da 
prática real na elaboração de 
petições 

 



Teoria da Pena 
Nome Endereço Comentários 

Cadernos de pós-graduação 
em Direito da USP 

http://www.direito.usp.br/pos/pos_stricto_cadernos_01.php  

Instituto Brasileiro de 
Ciências Criminais 

www.ibccrim.org.br  

Dizer o Direito www.dizerodireito.com.br  

Tribunal do Júri – Prática 
Forense 

https://www.youtube.com/watch?v=s9E59hGYJSw  

Tribunal do Júri – Teoria https://www.youtube.com/watch?v=RvU-4OxjDMU  

Juizados Especiais Criminais - 
prof. Luiz Flavio Gomes 

https://www.youtube.com/watch?v=W_H3DNRiLpU  

A Justiça no Brasil 
(COMPLETO) 

https://www.youtube.com/watch?v=_GrBKbZ6aPc Um retrato da criminalidade 
no Brasil 

Ética, Moral, Senso, 
Consciência, Valores e Juízo 
(Documentário "Juízo") 

https://www.youtube.com/watch?v=3LtzzwxKBiw Documentário sobre a 
criminalidade de jovens e 
adolescentes no Brasil 

O Advogado dos 5 Crimes 
(Dublado) Cuba Gooding Jr: / 
Filme Completo. 

https://www.youtube.com/watch?v=WF3MFyCqo5A Advogado (Cuba Gooding Jr.) 
perde sua licença devido à um 
ataque de consciência em 
pleno tribunal, e resolve 
escrever um livro. Pega 
emprestado um volume 
inédito com um conhecido, 
em busca de inspiração, mas 
quando vai devolvê-lo 
encontra o autor morto. 
Decide publicar o livro como 
sendo seu e faz sucesso 
imediato. 

http://www.ibccrim.org.br/
http://www.dizerodireito.com.br/
https://www.youtube.com/watch?v=s9E59hGYJSw
https://www.youtube.com/watch?v=RvU-4OxjDMU
https://www.youtube.com/watch?v=W_H3DNRiLpU


O Cárcere e a Rua 
(Documentário) 

https://www.youtube.com/watch?v=fr3blY9FlOo Cláudia, presidiária mais antiga 
e respeitada da Penitenciária 
Madre Pelletier, deve deixar o 
cárcere em breve. Assim como 
Betânia, que vai para o regime 
semi-aberto, e ao contrário de 
Daniela, que recém chegou na 
prisão e aguarda julgamento. 
Enquanto Daniela busca 
proteção na cadeia, Cláudia e 
Betânia vão enfrentar as 
incertezas de quem volta para 
a rua. 

Instituto Brasileiro de 
Ciências Criminais 

http://www.ibccrim.org.br/ IBCCRIM – Instituto Brasileiro 
de Ciências Criminais – é uma 
entidade não-governamental, 
sem fins lucrativos, de 
utilidade pública e promotora 
dos Direitos Humanos. É, 
portanto, centro de referência 
para todos os estudiosos das 
ciências criminais, sejam 
bacharéis em Direito, 
advogados, Defensores 
Públicos, Delegados da Polícia, 
Magistrados, Membros do 
Ministério Público, estudantes, 
professores ou pesquisadores. 

Instituto Brasileiro de 
Ciências Penais 

http://www.icp.org.br/ O ICP teve como principal 
finalidade, impulsionado por 
parte significativa da 



comunidade jurídica mineira, a 
a criação de um fórum de 
estudos e debates em Ciências 
Penais que se constituísse em 
um locus aberto, democrático 
e que pudesse catalisar 
dimensões importantes do 
pensamento jurídico-penal. 

Sistema Prisional Brasileiro https://www.youtube.com/watch?v=UUa9LsO7Xlg Marcelo Rezende faz um 
relato da situação das prisões 
do País e revela as péssimas 
condições do sistema prisional 
brasileiro. 

Código de Conduta - Filme 
Completo (Dublado) 

https://www.youtube.com/watch?v=BrmaNItJVJ4 Clyde Shelton (Gerard Butler) 
é um dedicado pai de família 
que testemunha o assassinato 
de sua esposa e filha. Um dos 
culpados pelo crime pega uma 
pena de apenas 5 anos graças 
a um acordo costurado pelo 
promotor Nick Rice (Jamie 
Foxx), que acredita que é 
melhor ter alguma justiça do 
que a chance de não obter 
alguma. Dez anos depois, o 
assassino é encontrado morto. 
Mesmo sem ter provas 
suficientes contra si, Clyde é 
preso pelo ocorrido. Seu 
grande objetivo é denunciar a 
incoerência do sistema 



judicial, que permite que 
assassinos sejam libertados ou 
obtenham penas brandas, 
nem que para tanto precise 
eliminar todos os envolvidos. 
Só que Nick enfrenta um 
problema: apesar de estar na 
cadeia, Clyde aparenta sempre 
estar um passo a frente de 
todos. 

O Juiz no Processo Penal 
(Palestra) 

https://www.youtube.com/watch?v=27fc7MAa-yk O Direito Processual Penal 
como instrumento de 
liberdade 

Tribunal do Júri - Prática 
Forense (Palestra) 

https://www.youtube.com/watch?v=s9E59hGYJSw O Tribunal do Júri na visão do 
Professor Fernando Capez 

Tribunal do Júri (17/03/2014) https://www.youtube.com/watch?v=2nd0xqwC_8w Presidido pelo Dr. Jesseir 
Coelho de Alcantara 

Luz no Cárcere 
(Documentário) 

https://www.youtube.com/watch?v=p506zy5utN4 O documentário Luz no 
Cárcere exalta a prática de 
uma atitude inovadora: o 
projeto Direito no Cárcere, 
coordenado por Carmela 
Grune, diretora da empresa 
Estado de Direito 
Comunicação Social Ltda. O 
projeto promove o exercício 
da cidadania local, 
proporcionando plataformas 
de expressão do cotidiano 
carcerário aos apenados em 
tratamento de dependência 



química da Galeria E-1 do 
Presídio Central de Porto 
Alegre, no estado do Rio 
Grande do Sul, Brasil. Com a 
utilização dos meios de 
comunicação, oportuniza o 
acesso à justiça, à cultura e à 
informação, visando trabalhar 
as formas de sentir o direito 
pela emoção e o prazer lícito a 
partir do estímulo do 
imaginário social, a capacidade 
criativa, desenvolvendo um 
olhar de dentro para fora do 
cárcere, exercitando a 
alteridade com reflexo na 
família e na comunidade. A 
iniciativa contribui para o 
desenvolvimento de uma 
cultura mais plural, livre de 
preconceitos. Desse modo, 
através da implementação dos 
subprojetos: Literário, Direitos 
Humanos, Desmitificando o 
Direito, Rap Conexão Legal, 
Direito de Repente, 
CinePresídio e Vlog Liberdade, 
incentiva o resgate da 
autoestima, com o uso de 
pedagogia sensível, 
redescobrindo e retomando 



capacidades e sonhos para 
uma vida com cidadania e 
dignidade. 

Menino de Carvão - Violência 
Doméstica e Trabalho e 
Infantil 

https://www.youtube.com/watch?v=0_KZ6IX4WY0 Violência Doméstica e 
Trabalho e Infantil 

Quebrando Paradigmas 
Psiquiátricos (15/05/2012) 

https://www.youtube.com/watch?v=vnl8G6iT-e4 O hospital de custódia e o 
tratamento psiquiátrico 

O Corredor Da Morte 
(Documentário Dublado) 

https://www.youtube.com/watch?v=Ar8Q7Stj8jE Desde a última refeição mais 
pedida até os derradeiros 
momentos do prisioneiro, este 
programa mostra o que 
acontece dentro do corredor 
da morte. Conheça as pessoas, 
seus motivos, suas histórias, e 
principalmente, como agem 
na incrível condição de 
marcadas para morrer. 

Revista eletrônica Liberdades http://www.revistaliberdades.org.br/site/home/home.php Artigos e comentários 
doutrinários 

Tribuna Virtual IBCCRIM http://www.tribunavirtualibccrim.org.br/ Artigos curtos sobre temas 
atuais 

Consultor Jurídico http://www.conjur.com.br Notícias e comentários 
jurídicos 

Vídeo: Fixação de penas http://youtu.be/pGU9tk5z4zE Vídeo da TV Justiça 

Vídeo: Agravantes e 
atenuantes 

https://www.youtube.com/watch?v=LeMNEkbdFis Vídeo do canal LFG 

Vídeo: Ação penal https://www.youtube.com/watch?v=vIezny324AY Vídeo da TV Justiça 

Vídeo: Crimes contra o 
patrimônio 

https://www.youtube.com/watch?v=6CBRqc98CRU Vídeo da TV Justiça 

Vídeo: Crimes contra a honra https://www.youtube.com/watch?v=ZXXm45PTxp8 Vídeo da TV Justiça 



Vídeo: Corrupção passiva e 
concussão 

https://www.youtube.com/watch?v=vTYQ9FXP4FU Vídeo da TV Justiça 

Instituto Brasileiro de 
Ciências Criminais 

www.ibccrim.com.br  

Consultor Jurídico www.conjur.com.br  

Instituto de Ciências Penais www.icp.org.br  

Educar Virtual www.educarvirtual.com.br  

Video - Eugenio Raul 
Zaffaroni - Teoria do delito 

https://www.youtube.com/watch?v=CIjA-bArWQc  

Filme: Doze homens e uma 
sentença 

https://www.youtube.com/watch?v=mzPll63y2b0  

 

Teoria Geral do Processo  
Nome Endereço Comentários 

Associação Brasileira de 
Processo Civil Constitucional                 

http://www.abdpc.com.br  

Instituto Ibero-americano de 
Direito Processual                            

http://iibdp.org  

Academia Brasileira de 
Direito                                                   

www.abdir.com.br  

Academia Brasileira de 
Direito Processual Civil                   

www.abdpc.org.br  

IBPC Instituto Brasileiro de 
Processo Civil                          

www.direitoprocessual.org.br  

Júris Way sistema de ensino              http://www.jurisway.org.br         Cursos online gratuitos 

STJ – Direito Seu, Direito 
Meu 

http://www.youtube.com/watch?v=0X4zTyuuLYs  

Vídeos Universidade de 
Harvard 

https://www.youtube.com/playlist?list=PLB73A222EA60E8D25 Apesar de não se relacionarem 
diretamente com Direito 

http://www.abdir.com.br/


Processual, são de muita valia 
para todos os alunos 

Instituo Brasileiro de direito 
Processual 

http://www.direitoprocessual.org.br/index.php?videos Inúmeros textos e vídeos 
exclusivamente sobre direito 
processual 

Instituto Brasileiro de 
Ciências Criminais 

http://www.ibccrim.org.br/ Apesar de não se relacionar 
com as disciplinas de direito 
processual civil, trazem vários 
artigos acerca de princípios 
que são trabalhados na 
disciplina de Teoria Geral do 
Processo 

Scielo http://www.scielo.org/php/index.php Portal de artigos acadêmicos 
subutilizado pelos professores 
e alunos de direito, mas com 
conteúdo inestimável. 

Michael Sandel http://www.justiceharvard.org/ Professor de Harvard que 
trabalha temas teóricos acerca 
da justiça e de tomadas de 
decisões 

Letra de lei https://www.youtube.com/watch?v=ZI3_qZEuab8  

Saber Direito https://www.youtube.com/watch?v=F9dIAfVvKqg  

TV Justiça https://www.youtube.com/watch?v=aNmKIJ8Yeag&list=PL65DB227CF1FD1822  

Âmbito Jurídico http://www.ambito-juridico.com.br  

Conteúdo Jurídico http://www.conteudojuridico.com.br/  

Lê livros http://lelivros.gratis/book/download-teoria-geral-do-processo-e-processo-de-
conhecimento-col-sinopses-juridicas 

 

 

Sociedades Empresariais 



Nome Endereço Comentários 
Junta Comercial de Minas 
Gerais 

http://www.jucemg.mg.gov.br/ibr/ Através do site da Junta 
Comercial do Estado de Minas 
Gerais - JUCEMG, o aluno 
poderá consultar informações 
e ter ciência do 
funcionamento do órgão que 
executada o registro do 
Empresário. 

Departamento de Registro 
Empresarial e Integração 

http://drei.smpe.gov.br/ Através do Departamento de 
Registro Empresarial e 
Integração - Órgão que 
substitui o Departamento 
Nacional de Registro do 
Comércio (DNRC), é possível 
verificar as instruções 
normativas no âmbito do 
registro e vinculação das 
juntas comerciais. 

Senado Federal - Estudos 
Legislativos - Flávia Santinoni 
Vera 

http://www12.senado.gov.br/publicacoes/estudos-legislativos/tipos-de-estudos/outras-
publicacoes/agenda-legislativa/capitulo-10-consequencias-do-direito-brasileiro-para-o-
empreendedorismo 

Estudo sobre a interferência 
do Direito Brasileiro para o 
empreendedorismo, com 
ênfase em contratos, mercado 
de capitais, registros públicos; 
com análise econômica do 
Direito. 

Vídeo no Youtube sobre 
EIRELI - Prof. Cláudio Silva 

https://www.youtube.com/watch?v=Wo_jdpVXb-E Considerações sobre a Eireli - 
Empresa Individual de 
Responsabilidade Limitada 



Vídeo no Youtube sobre a 
classificação de Empresário - 
Prof. André Santa Cruz 

https://www.youtube.com/watch?v=Q1B-ZO87zXk Aula sobre a caracterização do 
Empresário 

Câmara Federal - Consultoria 
Legislativa 

http://www2.camara.leg.br/documentos-e-
pesquisa/publicacoes/estnottec/tema12/2012_5697.pdf 

Artigo sobre a legislação 
comercial brasileira. 

Estabelecimento Empresarial 
- Blog Direito Empresarial 

http://www.blogdireitoempresarial.com.br/2011/04/estabelecimento-
empresarial.html#more 

Explicação didática sobre o 
estabelecimento empresarial. 

Filme - A Rede Social https://www.youtube.com/watch?v=WjDAnVx0a6A O filme trata da criação do 
"Facebook" e a ocorrência de 
diluição na participação 
societária. 

Vídeo no Youtube - Prof. 
Alexandre Demetrius 

https://www.youtube.com/watch?v=6xLIOrDce_s Vídeo sobre títulos de crédito 
que contempla a teoria geral 
até nota promissória. 

Senado Federal - Estudos 
Legislativos - Flávia Santinoni 
Vera 

http://www12.senado.gov.br/publicacoes/estudos-legislativos/tipos-de-estudos/outras-
publicacoes/agenda-legislativa/capitulo-10-consequencias-do-direito-brasileiro-para-o-
empreendedorismo 

Estudo sobre a interferência 
do Direito Brasileiro para o 
empreendedorismo, com 
enfâse em contratos, mercado 
de capitais, registros públicos; 
com análise econômica do 
Direito. 

CVM - Comissão de Valores 
Mobiliários 

http://www.cvm.gov.br/ Informações e legislação sobre 
o mercado de valores 
mobiliários. 

BM&F Bovespa - Site http://www.bmfbovespa.com.br/home.aspx?idioma=pt-br Site institucional da Bolsa de 
Valores, Mercadorias e 
Futuros, com as principais 
informações sobre o mercado 
de ações. 

Câmara Federal - Consultoria 
Legislativa 

http://www2.camara.leg.br/documentos-e-
pesquisa/publicacoes/estnottec/tema12/2012_5697.pdf 

Artigo sobre a legislação 
comercial brasileira. 



Valores Mobiliários - Blog 
Direito Empresarial 

http://www.blogdireitoempresarial.com.br/2011/08/voce-sabe-o-que-sao-valores-
mobiliarios.html 

Explicação didática sobre 
valores mobiliários. 

Sociedade anônima https://www.youtube.com/watch?v=HbQPjFXwHHw Prof. Elizabeth Vido 

Sociedade anônima https://www.youtube.com/watch?v=K2JJkkJ4Xf Prof. Eduardo Machado 

Títulos de Crédito https://www.youtube.com/watch?v=Z5ICdNrPzrI Excelente! 

 

Processo de Conhecimento  
Nome Endereço Comentários 

Associação Brasileira de 
Processo Civil Constitucional                 

http://www.abdpc.com.br  

Instituto Ibero-americano de 
Direito Processual                            

http://iibdp.org  

Academia Brasileira de 
Direito                                                   

www.abdir.com.br  

Academia Brasileira de 
Direito Processual Civil                   

www.abdpc.org.br  

IBPC Instituto Brasileiro de 
Processo Civil                          

www.direitoprocessual.org.br  

Júris Way sistema de ensino              http://www.jurisway.org.br         Cursos online gratuitos 

STJ – Direito Seu, Direito 
Meu 

http://www.youtube.com/watch?v=0X4zTyuuLYs  

Vídeos Universidade de 
Harvard 

https://www.youtube.com/playlist?list=PLB73A222EA60E8D25 Apesar de não se relacionarem 
diretamente com Direito 
Processual, são de muita valia 
para todos os alunos 

Instituo Brasileiro de direito 
Processual 

http://www.direitoprocessual.org.br/index.php?videos Inúmeros textos e vídeos 
exclusivamente sobre direito 
processual 

http://www.abdir.com.br/


Instituto Brasileiro de 
Ciências Criminais 

http://www.ibccrim.org.br/ Apesar de não se relacionar 
com as disciplinas de direito 
processual civil, trazem vários 
artigos acerca de princípios 
que são trabalhados na 
disciplina de Teoria Geral do 
Processo 

Scielo http://www.scielo.org/php/index.php Portal de artigos acadêmicos 
subutilizado pelos professores 
e alunos de direito, mas com 
conteúdo inestimável. 

Michael Sandel http://www.justiceharvard.org/ Professor de Harvard que 
trabalha temas teóricos acerca 
da justiça e de tomadas de 
decisões 

Letra de lei https://www.youtube.com/watch?v=ZI3_qZEuab8  

Saber Direito https://www.youtube.com/watch?v=F9dIAfVvKqg  

TV Justiça https://www.youtube.com/watch?v=aNmKIJ8Yeag&list=PL65DB227CF1FD1822  

Âmbito Jurídico http://www.ambito-juridico.com.br  

Conteúdo Jurídico http://www.conteudojuridico.com.br/  

Lê livros http://lelivros.gratis/book/download-teoria-geral-do-processo-e-processo-de-
conhecimento-col-sinopses-juridicas 

 

 

 

 

Crimes em espécie 
Nome Endereço Comentários 



Cadernos de pós-graduação 
em Direito da USP 

http://www.direito.usp.br/pos/pos_stricto_cadernos_01.php  

Instituto Brasileiro de 
Ciências Criminais 

www.ibccrim.org.br  

Dizer o Direito www.dizerodireito.com.br  

Tribunal do Júri – Prática 
Forense 

https://www.youtube.com/watch?v=s9E59hGYJSw  

Tribunal do Júri – Teoria https://www.youtube.com/watch?v=RvU-4OxjDMU  

Juizados Especiais Criminais - 
prof. Luiz Flavio Gomes 

https://www.youtube.com/watch?v=W_H3DNRiLpU  

A Justiça no Brasil 
(COMPLETO) 

https://www.youtube.com/watch?v=_GrBKbZ6aPc Um retrato da criminalidade 
no Brasil 

Ética, Moral, Senso, 
Consciência, Valores e Juízo 
(Documentário "Juízo") 

https://www.youtube.com/watch?v=3LtzzwxKBiw Documentário sobre a 
criminalidade de jovens e 
adolescentes no Brasil 

O Advogado dos 5 Crimes 
(Dublado) Cuba Gooding Jr: / 
Filme Completo. 

https://www.youtube.com/watch?v=WF3MFyCqo5A Advogado (Cuba Gooding Jr.) 
perde sua licença devido à um 
ataque de consciência em 
pleno tribunal, e resolve 
escrever um livro. Pega 
emprestado um volume 
inédito com um conhecido, 
em busca de inspiração, mas 
quando vai devolvê-lo 
encontra o autor morto. 
Decide publicar o livro como 
sendo seu e faz sucesso 
imediato. 

O Cárcere e a Rua 
(Documentário) 

https://www.youtube.com/watch?v=fr3blY9FlOo Cláudia, presidiária mais antiga 
e respeitada da Penitenciária 
Madre Pelletier, deve deixar o 

http://www.ibccrim.org.br/
http://www.dizerodireito.com.br/
https://www.youtube.com/watch?v=s9E59hGYJSw
https://www.youtube.com/watch?v=RvU-4OxjDMU
https://www.youtube.com/watch?v=W_H3DNRiLpU


cárcere em breve. Assim como 
Betânia, que vai para o regime 
semi-aberto, e ao contrário de 
Daniela, que recém chegou na 
prisão e aguarda julgamento. 
Enquanto Daniela busca 
proteção na cadeia, Cláudia e 
Betânia vão enfrentar as 
incertezas de quem volta para 
a rua. 

Instituto Brasileiro de 
Ciências Criminais 

http://www.ibccrim.org.br/ IBCCRIM – Instituto Brasileiro 
de Ciências Criminais – é uma 
entidade não-governamental, 
sem fins lucrativos, de 
utilidade pública e promotora 
dos Direitos Humanos. É, 
portanto, centro de referência 
para todos os estudiosos das 
ciências criminais, sejam 
bacharéis em Direito, 
advogados, Defensores 
Públicos, Delegados da Polícia, 
Magistrados, Membros do 
Ministério Público, estudantes, 
professores ou pesquisadores. 

Instituto Brasileiro de 
Ciências Penais 

http://www.icp.org.br/ O ICP teve como principal 
finalidade, impulsionado por 
parte significativa da 
comunidade jurídica mineira, a 
a criação de um fórum de 
estudos e debates em Ciências 



Penais que se constituísse em 
um locus aberto, democrático 
e que pudesse catalisar 
dimensões importantes do 
pensamento jurídico-penal. 

Sistema Prisional Brasileiro https://www.youtube.com/watch?v=UUa9LsO7Xlg Marcelo Rezende faz um 
relato da situação das prisões 
do País e revela as péssimas 
condições do sistema prisional 
brasileiro. 

Código de Conduta - Filme 
Completo (Dublado) 

https://www.youtube.com/watch?v=BrmaNItJVJ4 Clyde Shelton (Gerard Butler) 
é um dedicado pai de família 
que testemunha o assassinato 
de sua esposa e filha. Um dos 
culpados pelo crime pega uma 
pena de apenas 5 anos graças 
a um acordo costurado pelo 
promotor Nick Rice (Jamie 
Foxx), que acredita que é 
melhor ter alguma justiça do 
que a chance de não obter 
alguma. Dez anos depois, o 
assassino é encontrado morto. 
Mesmo sem ter provas 
suficientes contra si, Clyde é 
preso pelo ocorrido. Seu 
grande objetivo é denunciar a 
incoerência do sistema 
judicial, que permite que 
assassinos sejam libertados ou 
obtenham penas brandas, 



nem que para tanto precise 
eliminar todos os envolvidos. 
Só que Nick enfrenta um 
problema: apesar de estar na 
cadeia, Clyde aparenta sempre 
estar um passo a frente de 
todos. 

O Juiz no Processo Penal 
(Palestra) 

https://www.youtube.com/watch?v=27fc7MAa-yk O Direito Processual Penal 
como instrumento de 
liberdade 

Tribunal do Júri - Prática 
Forense (Palestra) 

https://www.youtube.com/watch?v=s9E59hGYJSw O Tribunal do Júri na visão do 
Professor Fernando Capez 

Tribunal do Júri (17/03/2014) https://www.youtube.com/watch?v=2nd0xqwC_8w Presidido pelo Dr. Jesseir 
Coelho de Alcantara 

Luz no Cárcere 
(Documentário) 

https://www.youtube.com/watch?v=p506zy5utN4 O documentário Luz no 
Cárcere exalta a prática de 
uma atitude inovadora: o 
projeto Direito no Cárcere, 
coordenado por Carmela 
Grune, diretora da empresa 
Estado de Direito 
Comunicação Social Ltda. O 
projeto promove o exercício 
da cidadania local, 
proporcionando plataformas 
de expressão do cotidiano 
carcerário aos apenados em 
tratamento de dependência 
química da Galeria E-1 do 
Presídio Central de Porto 
Alegre, no estado do Rio 



Grande do Sul, Brasil. Com a 
utilização dos meios de 
comunicação, oportuniza o 
acesso à justiça, à cultura e à 
informação, visando trabalhar 
as formas de sentir o direito 
pela emoção e o prazer lícito a 
partir do estímulo do 
imaginário social, a capacidade 
criativa, desenvolvendo um 
olhar de dentro para fora do 
cárcere, exercitando a 
alteridade com reflexo na 
família e na comunidade. A 
iniciativa contribui para o 
desenvolvimento de uma 
cultura mais plural, livre de 
preconceitos. Desse modo, 
através da implementação dos 
subprojetos: Literário, Direitos 
Humanos, Desmitificando o 
Direito, Rap Conexão Legal, 
Direito de Repente, 
CinePresídio e Vlog Liberdade, 
incentiva o resgate da 
autoestima, com o uso de 
pedagogia sensível, 
redescobrindo e retomando 
capacidades e sonhos para 
uma vida com cidadania e 
dignidade. 



Menino de Carvão - Violência 
Doméstica e Trabalho e 
Infantil 

https://www.youtube.com/watch?v=0_KZ6IX4WY0 Violência Doméstica e 
Trabalho e Infantil 

Quebrando Paradigmas 
Psiquiátricos (15/05/2012) 

https://www.youtube.com/watch?v=vnl8G6iT-e4 O hospital de custódia e o 
tratamento psiquiátrico 

O Corredor Da Morte 
(Documentário Dublado) 

https://www.youtube.com/watch?v=Ar8Q7Stj8jE Desde a última refeição mais 
pedida até os derradeiros 
momentos do prisioneiro, este 
programa mostra o que 
acontece dentro do corredor 
da morte. Conheça as pessoas, 
seus motivos, suas histórias, e 
principalmente, como agem 
na incrível condição de 
marcadas para morrer. 

Revista eletrônica Liberdades http://www.revistaliberdades.org.br/site/home/home.php Artigos e comentários 
doutrinários 

Tribuna Virtual IBCCRIM http://www.tribunavirtualibccrim.org.br/ Artigos curtos sobre temas 
atuais 

Consultor Jurídico http://www.conjur.com.br Notícias e comentários 
jurídicos 

Vídeo: Fixação de penas http://youtu.be/pGU9tk5z4zE Vídeo da TV Justiça 

Vídeo: Agravantes e 
atenuantes 

https://www.youtube.com/watch?v=LeMNEkbdFis Vídeo do canal LFG 

Vídeo: Ação penal https://www.youtube.com/watch?v=vIezny324AY Vídeo da TV Justiça 

Vídeo: Crimes contra o 
patrimônio 

https://www.youtube.com/watch?v=6CBRqc98CRU Vídeo da TV Justiça 

Vídeo: Crimes contra a honra https://www.youtube.com/watch?v=ZXXm45PTxp8 Vídeo da TV Justiça 

Vídeo: Corrupção passiva e 
concussão 

https://www.youtube.com/watch?v=vTYQ9FXP4FU Vídeo da TV Justiça 



Instituto Brasileiro de 
Ciências Criminais 

www.ibccrim.com.br  

Consultor Jurídico www.conjur.com.br  

Instituto de Ciências Penais www.icp.org.br  

Educar Virtual www.educarvirtual.com.br  

Video - Eugenio Raul 
Zaffaroni - Teoria do delito 

https://www.youtube.com/watch?v=CIjA-bArWQc  

Filme: Doze homens e uma 
sentença 

https://www.youtube.com/watch?v=mzPll63y2b0  

 

Direito Internacional Público e Privado 
Nome Endereço Comentários 

ONU   

OMC   

OIT   

OEA   

Ministério das Relações 
Exteriores 

  

ALCA   

MERCOSUL   

Comunidade Econômica 
Europeia 

  

O papel das OI´s https://www.youtube.com/watch?v=6eOlGP89DGA 
 

Kantinho da Filosofia - vídeo 
com fotos de violações de 
direitos humanos e pequenos 
textos sobre o papel das 
organizações internacionais. 

Teorias das Relações 
Internacionais 

https://www.youtube.com/watch?v=pURhSUC0idk 
 

Política, Economia e Direito - 
Prof. Roedel faz uma breve 

https://www.youtube.com/watch?v=6eOlGP89DGA
https://www.youtube.com/watch?v=pURhSUC0idk


introdução às teorias das 
Relações Internacionais. 

Organização do Tratado de 
Segurança Coletiva unida 
contra o terrorismo 

https://www.youtube.com/watch?v=ffa67uKwXFE Reportagem da Euronews, 
publicada em 23.12.2014 

Guerra Fria - URSS X EUA https://www.youtube.com/watch?v=19crdKIjEmA Vídeo publicado em 
09.08.2010, relatando a 
Guerra Fria, momento em que 
o mundo estava sob ameaça 
de uma destruição mútua e de 
uma guerra nuclear - EUA 

ONU e conflitos 
Internacionais 

https://www.youtube.com/watch?v=Kt7jTTFRevU Programa Saiba Mais (STF), 
publicado em 23.11.2012. 
Entrevista com Creomar de 
Souza, professor de Direito 
Internacional, sobre conflitos 
internacionais. 

Limites, embates e avanços 
na esfera internacional. 

http://www.ibase.br/userimages/DV37_artigo4.pdf Artigo jurídico de autoria de 
Manoela Roland, sobre a ONU 
e os Direitos Humanos. 

Teoria Crítica em Relações 
Internacionais 

http://www.scielo.br/scielo.php?pid=S0102-85292005000200001&script=sci_arttext Texto em que Marco Antonio 
de Meneses Silva apresenta 
algumas discussões sobre 
Relações Internacionais, 
abordando os pressupostos 
históricos da teoria crítica e 
ressaltando o pensamento 
político e social da Escola de 
Frankfurt. 

Sociedade Civil Global: 
agentes não estatais e 

http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0102-85292012000100005 Artigo jurídico de Victor 
Coutinho Lage que trata do 



espaço de interação na 
sociedade política 

conceito de sociedade civil 
global, a partir de um diálogo 
entre o construtivismo e o 
pensamento de Michel 
Foucault. 

 

Tutelas Provisórias e Procedimentos Especiais  
Nome Endereço Comentários 

Associação Brasileira de 
Processo Civil Constitucional                 

http://www.abdpc.com.br  

Instituto Ibero-americano de 
Direito Processual                            

http://iibdp.org  

Academia Brasileira de 
Direito                                                   

www.abdir.com.br  

Academia Brasileira de 
Direito Processual Civil                   

www.abdpc.org.br  

IBPC Instituto Brasileiro de 
Processo Civil                          

www.direitoprocessual.org.br  

Júris Way sistema de ensino              http://www.jurisway.org.br         Cursos online gratuitos 

STJ – Direito Seu, Direito 
Meu 

http://www.youtube.com/watch?v=0X4zTyuuLYs  

Vídeos Universidade de 
Harvard 

https://www.youtube.com/playlist?list=PLB73A222EA60E8D25 Apesar de não se relacionarem 
diretamente com Direito 
Processual, são de muita valia 
para todos os alunos 

Instituo Brasileiro de direito 
Processual 

http://www.direitoprocessual.org.br/index.php?videos Inúmeros textos e vídeos 
exclusivamente sobre direito 
processual 

http://www.abdir.com.br/


Instituto Brasileiro de 
Ciências Criminais 

http://www.ibccrim.org.br/ Apesar de não se relacionar 
com as disciplinas de direito 
processual civil, trazem vários 
artigos acerca de princípios 
que são trabalhados na 
disciplina de Teoria Geral do 
Processo 

Scielo http://www.scielo.org/php/index.php Portal de artigos acadêmicos 
subutilizado pelos professores 
e alunos de direito, mas com 
conteúdo inestimável. 

Michael Sandel http://www.justiceharvard.org/ Professor de Harvard que 
trabalha temas teóricos acerca 
da justiça e de tomadas de 
decisões 

Letra de lei https://www.youtube.com/watch?v=ZI3_qZEuab8  

Saber Direito https://www.youtube.com/watch?v=F9dIAfVvKqg  

TV Justiça https://www.youtube.com/watch?v=aNmKIJ8Yeag&list=PL65DB227CF1FD1822  

Âmbito Jurídico http://www.ambito-juridico.com.br  

Conteúdo Jurídico http://www.conteudojuridico.com.br/  

Lê livros http://lelivros.gratis/book/download-teoria-geral-do-processo-e-processo-de-
conhecimento-col-sinopses-juridicas 

 

 

 

 

Recuperação e Falências 
Nome Endereço Comentários 



Junta Comercial de Minas 
Gerais 

http://www.jucemg.mg.gov.br/ibr/ Através do site da Junta 
Comercial do Estado de Minas 
Gerais - JUCEMG, o aluno 
poderá consultar informações 
e ter ciência do 
funcionamento do órgão que 
executada o registro do 
Empresário. 

Departamento de Registro 
Empresarial e Integração 

http://drei.smpe.gov.br/ Através do Departamento de 
Registro Empresarial e 
Integração - Órgão que 
substitui o Departamento 
Nacional de Registro do 
Comércio (DNRC), é possível 
verificar as instruções 
normativas no âmbito do 
registro e vinculação das 
juntas comerciais. 

Senado Federal - Estudos 
Legislativos - Flávia Santinoni 
Vera 

http://www12.senado.gov.br/publicacoes/estudos-legislativos/tipos-de-estudos/outras-
publicacoes/agenda-legislativa/capitulo-10-consequencias-do-direito-brasileiro-para-o-
empreendedorismo 

Estudo sobre a interferência 
do Direito Brasileiro para o 
empreendedorismo, com 
ênfase em contratos, mercado 
de capitais, registros públicos; 
com análise econômica do 
Direito. 

Vídeo no Youtube sobre 
EIRELI - Prof. Cláudio Silva 

https://www.youtube.com/watch?v=Wo_jdpVXb-E Considerações sobre a Eireli - 
Empresa Individual de 
Responsabilidade Limitada 

Vídeo no Youtube sobre a 
classificação de Empresário - 
Prof. André Santa Cruz 

https://www.youtube.com/watch?v=Q1B-ZO87zXk Aula sobre a caracterização do 
Empresário 



Câmara Federal - Consultoria 
Legislativa 

http://www2.camara.leg.br/documentos-e-
pesquisa/publicacoes/estnottec/tema12/2012_5697.pdf 

Artigo sobre a legislação 
comercial brasileira. 

Estabelecimento Empresarial 
- Blog Direito Empresarial 

http://www.blogdireitoempresarial.com.br/2011/04/estabelecimento-
empresarial.html#more 

Explicação didática sobre o 
estabelecimento empresarial. 

Filme - A Rede Social https://www.youtube.com/watch?v=WjDAnVx0a6A O filme trata da criação do 
"Facebook" e a ocorrência de 
diluição na participação 
societária. 

Vídeo no Youtube - Prof. 
Alexandre Demetrius 

https://www.youtube.com/watch?v=6xLIOrDce_s Vídeo sobre títulos de crédito 
que contempla a teoria geral 
até nota promissória. 

Senado Federal - Estudos 
Legislativos - Flávia Santinoni 
Vera 

http://www12.senado.gov.br/publicacoes/estudos-legislativos/tipos-de-estudos/outras-
publicacoes/agenda-legislativa/capitulo-10-consequencias-do-direito-brasileiro-para-o-
empreendedorismo 

Estudo sobre a interferência 
do Direito Brasileiro para o 
empreendedorismo, com 
enfâse em contratos, mercado 
de capitais, registros públicos; 
com análise econômica do 
Direito. 

CVM - Comissão de Valores 
Mobiliários 

http://www.cvm.gov.br/ Informações e legislação sobre 
o mercado de valores 
mobiliários. 

BM&F Bovespa - Site http://www.bmfbovespa.com.br/home.aspx?idioma=pt-br Site institucional da Bolsa de 
Valores, Mercadorias e 
Futuros, com as principais 
informações sobre o mercado 
de ações. 

Câmara Federal - Consultoria 
Legislativa 

http://www2.camara.leg.br/documentos-e-
pesquisa/publicacoes/estnottec/tema12/2012_5697.pdf 

Artigo sobre a legislação 
comercial brasileira. 

Valores Mobiliários - Blog 
Direito Empresarial 

http://www.blogdireitoempresarial.com.br/2011/08/voce-sabe-o-que-sao-valores-
mobiliarios.html 

Explicação didática sobre 
valores mobiliários. 

Sociedade anônima https://www.youtube.com/watch?v=HbQPjFXwHHw Prof. Elizabeth Vido 



Sociedade anônima https://www.youtube.com/watch?v=K2JJkkJ4Xf Prof. Eduardo Machado 

Títulos de Crédito https://www.youtube.com/watch?v=Z5ICdNrPzrI Excelente! 

 

Relações Trabalhistas e Sindicais 
Nome Endereço Comentário 

Tribunal Superior do 
Trabalho 

www.tst.jus.br  

Tribunal Regional do 
Trabalho da 3a Região - MG 

www.trt3.jus.br  

Ministério Público do 
Trabalho 

www.mpt.gov.br  

Conselho Superior da Justiça 
do Trabalho 

www.csjt.jus.br  

Organização Internacional do 
Trabalho  

www.oit.org.br  

Direito do Trabalho UFF direitodotrabalhouff.blogspot.com.br/p/direito-do-trabalho-e-cinema.html Direito do Trabalho e Cinema 

Filme Germinal https://www.youtube.com/watch?v=6GPAlH4I9ug Direito do Trabalho e Cinema 

STJ – Direito Seu, Direito 
Meu 

http://www.youtube.com/watch?v=0X4zTyuuLYs  

Organização Internacional do 
Trabalho 

http://www.oit.org.br/  

Migalhas www.migalhas.com.br Informativo jurídico que 
diariamente reúne as 
principais notícias do mundo 
jurídico no país e fora dele. 
Ótimo para atualização diária. 

Assédio Moral no trabalho: 
chega de humilhação 

www.assediomora.org.br Site dedicado exclusivamente 
ao estudo deste psicoterror. 



TV TRT 3 Região http://www.tvtrtmg.com.br/site/index.php?p=central-de-videos Reportagens sobre julgados do 
TRT3, sessões de julgamento 
ao vivo, etc. 

Tráfico de pessoas em São 
Paulo 

https://www.youtube.com/watch?v=y8IItipVMw0 Os vídeos aqui apresentados 
mostram a realidade de 
trabalhadores e trabalhadoras 
imigrantes sul-americanos que 
atuam no setor de confecções 
na cidade de São Paulo. 

Tráfico de pessoas em São 
Paulo 2 

https://www.youtube.com/watch?v=eQrGHaEb058 Os vídeos aqui apresentados 
mostram a realidade de 
trabalhadores e trabalhadoras 
imigrantes sul-americanos que 
atuam no setor de confecções 
na cidade de São Paulo. 

Combate ao Trabalho 
Escravo Contemporâneo no 
Brasil 

https://www.youtube.com/watch?v=m0J5nHN4dzg Relatos verídicos de casos 
atuais de trabalho escravo. 

Direito do Trabalho Essencial http://www.direitodotrabalhoessencial.com.br/  

TRT http://www.tvtrtmg.com.br/site/index.php?p=central-de-videos  

TST http://www.tst.jus.br/tv-tst  

Fontes, Princípios e Sujeitos 
do Direito do Trabalho 

https://www.youtube.com/watch?v=N1kVhqD82yU  

Direito Constitucional do 
Trabalho 

https://www.youtube.com/watch?v=FCV9dDEs-OQ  

Assédio Moral https://www.youtube.com/watch?v=ixfxEMTm-wI  

Pje: saiba como evitar erros https://www.youtube.com/watch?v=NI7ulbX-vg8 Comentários sobre o Pje e 
dicas sobre como evitar erros 

Programa Jornada TST https://www.youtube.com/watch?v=ToPTextTfM4 Programa Jornada do TST fala 
sobre aumento de ações 
regressivas, principalmente 



em casos de acidente de 
trabalho 

071012 SAJ ARYANNA 
MANFREDINI PROC TRAB OK 

https://www.youtube.com/watch?v=pGfYw90B_wU A Professora Aryanna 
Manfredi fala sobre as 
mudanças jurisprudenciais de 
2012 

Macetes Jurídicos/Processo 
do Trabalho 

https://www.youtube.com/watch?v=JHnGKGtd_Cs No vídeo a Professora Aryanna 
Manfredi dá dica sobre a nova 
lei do Recurso de Revista 

 

Direito Previdenciário 
Nome Endereço Comentários 

INSS   

Instituto Brasileiro de Direito 
Previdenciário 

http://www.ibdp.org.br/  

Instituto de Estudos 
Previdenciários 

http://www.ieprev.com.br/portal/  

Ministério da Previdência 
Social 

http://www.mpas.gov.br/  

 

 

 

Solução de conflitos jurídicos 
Nome Endereço Comentários 

Associação Brasileira de 
Processo Civil Constitucional                 

http://www.abdpc.com.br  



Instituto Ibero-americano de 
Direito Processual                            

http://iibdp.org  

Academia Brasileira de 
Direito                                                   

www.abdir.com.br  

Academia Brasileira de 
Direito Processual Civil                   

www.abdpc.org.br  

IBPC Instituto Brasileiro de 
Processo Civil                          

www.direitoprocessual.org.br  

Júris Way sistema de ensino              http://www.jurisway.org.br         Cursos online gratuitos 

STJ – Direito Seu, Direito 
Meu 

http://www.youtube.com/watch?v=0X4zTyuuLYs  

Vídeos Universidade de 
Harvard 

https://www.youtube.com/playlist?list=PLB73A222EA60E8D25 Apesar de não se relacionarem 
diretamente com Direito 
Processual, são de muita valia 
para todos os alunos 

Instituo Brasileiro de direito 
Processual 

http://www.direitoprocessual.org.br/index.php?videos Inúmeros textos e vídeos 
exclusivamente sobre direito 
processual 

Instituto Brasileiro de 
Ciências Criminais 

http://www.ibccrim.org.br/ Apesar de não se relacionar 
com as disciplinas de direito 
processual civil, trazem vários 
artigos acerca de princípios 
que são trabalhados na 
disciplina de Teoria Geral do 
Processo 

Scielo http://www.scielo.org/php/index.php Portal de artigos acadêmicos 
subutilizado pelos professores 
e alunos de direito, mas com 
conteúdo inestimável. 

Michael Sandel http://www.justiceharvard.org/ Professor de Harvard que 
trabalha temas teóricos acerca 

http://www.abdir.com.br/


da justiça e de tomadas de 
decisões 

Letra de lei https://www.youtube.com/watch?v=ZI3_qZEuab8  

Saber Direito https://www.youtube.com/watch?v=F9dIAfVvKqg  

TV Justiça https://www.youtube.com/watch?v=aNmKIJ8Yeag&list=PL65DB227CF1FD1822  

Âmbito Jurídico http://www.ambito-juridico.com.br  

Conteúdo Jurídico http://www.conteudojuridico.com.br/  

Lê livros http://lelivros.gratis/book/download-teoria-geral-do-processo-e-processo-de-
conhecimento-col-sinopses-juridicas 

 

 

Direito Processual Civil - Recursos 
Nome Endereço Comentários 

Associação Brasileira de 
Processo Civil Constitucional                 

http://www.abdpc.com.br  

Instituto Ibero-americano de 
Direito Processual                            

http://iibdp.org  

Academia Brasileira de 
Direito                                                   

www.abdir.com.br  

Academia Brasileira de 
Direito Processual Civil                   

www.abdpc.org.br  

IBPC Instituto Brasileiro de 
Processo Civil                          

www.direitoprocessual.org.br  

Júris Way sistema de ensino              http://www.jurisway.org.br         Cursos online gratuitos 

STJ – Direito Seu, Direito 
Meu 

http://www.youtube.com/watch?v=0X4zTyuuLYs  

Vídeos Universidade de 
Harvard 

https://www.youtube.com/playlist?list=PLB73A222EA60E8D25 Apesar de não se relacionarem 
diretamente com Direito 
Processual, são de muita valia 
para todos os alunos 

http://www.abdir.com.br/


Instituo Brasileiro de direito 
Processual 

http://www.direitoprocessual.org.br/index.php?videos Inúmeros textos e vídeos 
exclusivamente sobre direito 
processual 

Instituto Brasileiro de 
Ciências Criminais 

http://www.ibccrim.org.br/ Apesar de não se relacionar 
com as disciplinas de direito 
processual civil, trazem vários 
artigos acerca de princípios que 
são trabalhados na disciplina de 
Teoria Geral do Processo 

Scielo http://www.scielo.org/php/index.php Portal de artigos acadêmicos 
subutilizado pelos professores 
e alunos de direito, mas com 
conteúdo inestimável. 

Michael Sandel http://www.justiceharvard.org/ Professor de Harvard que 
trabalha temas teóricos acerca 
da justiça e de tomadas de 
decisões 

Letra de lei https://www.youtube.com/watch?v=ZI3_qZEuab8  

Saber Direito https://www.youtube.com/watch?v=F9dIAfVvKqg  

TV Justiça https://www.youtube.com/watch?v=aNmKIJ8Yeag&list=PL65DB227CF1FD1822  

Âmbito Jurídico http://www.ambito-juridico.com.br  

Conteúdo Jurídico http://www.conteudojuridico.com.br/  

Lê livros http://lelivros.gratis/book/download-teoria-geral-do-processo-e-processo-de-
conhecimento-col-sinopses-juridicas 

 

 

Direito Processual Penal I e II 
Nome Endereço Comentários 

Cadernos de pós-graduação 
em Direito da USP 

http://www.direito.usp.br/pos/pos_stricto_cadernos_01.php  



Instituto Brasileiro de 
Ciências Criminais 

www.ibccrim.org.br  

Dizer o Direito www.dizerodireito.com.br  

Tribunal do Júri – Prática 
Forense 

https://www.youtube.com/watch?v=s9E59hGYJSw  

Tribunal do Júri – Teoria https://www.youtube.com/watch?v=RvU-4OxjDMU  

Juizados Especiais Criminais - 
prof. Luiz Flavio Gomes 

https://www.youtube.com/watch?v=W_H3DNRiLpU  

A Justiça no Brasil 
(COMPLETO) 

https://www.youtube.com/watch?v=_GrBKbZ6aPc Um retrato da criminalidade 
no Brasil 

Ética, Moral, Senso, 
Consciência, Valores e Juízo 
(Documentário "Juízo") 

https://www.youtube.com/watch?v=3LtzzwxKBiw Documentário sobre a 
criminalidade de jovens e 
adolescentes no Brasil 

O Advogado dos 5 Crimes 
(Dublado) Cuba Gooding Jr: / 
Filme Completo. 

https://www.youtube.com/watch?v=WF3MFyCqo5A Advogado (Cuba Gooding Jr.) 
perde sua licença devido à um 
ataque de consciência em 
pleno tribunal, e resolve 
escrever um livro. Pega 
emprestado um volume 
inédito com um conhecido, 
em busca de inspiração, mas 
quando vai devolvê-lo 
encontra o autor morto. 
Decide publicar o livro como 
sendo seu e faz sucesso 
imediato. 

O Cárcere e a Rua 
(Documentário) 

https://www.youtube.com/watch?v=fr3blY9FlOo Cláudia, presidiária mais 
antiga e respeitada da 
Penitenciária Madre Pelletier, 
deve deixar o cárcere em 
breve. Assim como Betânia, 

http://www.ibccrim.org.br/
http://www.dizerodireito.com.br/
https://www.youtube.com/watch?v=s9E59hGYJSw
https://www.youtube.com/watch?v=RvU-4OxjDMU
https://www.youtube.com/watch?v=W_H3DNRiLpU


que vai para o regime semi-
aberto, e ao contrário de 
Daniela, que recém chegou na 
prisão e aguarda julgamento. 
Enquanto Daniela busca 
proteção na cadeia, Cláudia e 
Betânia vão enfrentar as 
incertezas de quem volta para 
a rua. 

Instituto Brasileiro de 
Ciências Criminais 

http://www.ibccrim.org.br/ IBCCRIM – Instituto Brasileiro 
de Ciências Criminais – é uma 
entidade não-governamental, 
sem fins lucrativos, de 
utilidade pública e promotora 
dos Direitos Humanos. É, 
portanto, centro de referência 
para todos os estudiosos das 
ciências criminais, sejam 
bacharéis em Direito, 
advogados, Defensores 
Públicos, Delegados da Polícia, 
Magistrados, Membros do 
Ministério Público, 
estudantes, professores ou 
pesquisadores. 

Instituto Brasileiro de 
Ciências Penais 

http://www.icp.org.br/ O ICP teve como principal 
finalidade, impulsionado por 
parte significativa da 
comunidade jurídica mineira, 
a a criação de um fórum de 
estudos e debates em 



Ciências Penais que se 
constituísse em um locus 
aberto, democrático e que 
pudesse catalisar dimensões 
importantes do pensamento 
jurídico-penal. 

Sistema Prisional Brasileiro https://www.youtube.com/watch?v=UUa9LsO7Xlg Marcelo Rezende faz um 
relato da situação das prisões 
do País e revela as péssimas 
condições do sistema prisional 
brasileiro. 

Código de Conduta - Filme 
Completo (Dublado) 

https://www.youtube.com/watch?v=BrmaNItJVJ4 Clyde Shelton (Gerard Butler) 
é um dedicado pai de família 
que testemunha o assassinato 
de sua esposa e filha. Um dos 
culpados pelo crime pega uma 
pena de apenas 5 anos graças 
a um acordo costurado pelo 
promotor Nick Rice (Jamie 
Foxx), que acredita que é 
melhor ter alguma justiça do 
que a chance de não obter 
alguma. Dez anos depois, o 
assassino é encontrado 
morto. Mesmo sem ter provas 
suficientes contra si, Clyde é 
preso pelo ocorrido. Seu 
grande objetivo é denunciar a 
incoerência do sistema 
judicial, que permite que 
assassinos sejam libertados ou 



obtenham penas brandas, 
nem que para tanto precise 
eliminar todos os envolvidos. 
Só que Nick enfrenta um 
problema: apesar de estar na 
cadeia, Clyde aparenta 
sempre estar um passo a 
frente de todos. 

O Juiz no Processo Penal 
(Palestra) 

https://www.youtube.com/watch?v=27fc7MAa-yk O Direito Processual Penal 
como instrumento de 
liberdade 

Tribunal do Júri - Prática 
Forense (Palestra) 

https://www.youtube.com/watch?v=s9E59hGYJSw O Tribunal do Júri na visão do 
Professor Fernando Capez 

Tribunal do Júri 
(17/03/2014) 

https://www.youtube.com/watch?v=2nd0xqwC_8w Presidido pelo Dr. Jesseir 
Coelho de Alcantara 

Luz no Cárcere 
(Documentário) 

https://www.youtube.com/watch?v=p506zy5utN4 O documentário Luz no 
Cárcere exalta a prática de 
uma atitude inovadora: o 
projeto Direito no Cárcere, 
coordenado por Carmela 
Grune, diretora da empresa 
Estado de Direito 
Comunicação Social Ltda. O 
projeto promove o exercício 
da cidadania local, 
proporcionando plataformas 
de expressão do cotidiano 
carcerário aos apenados em 
tratamento de dependência 
química da Galeria E-1 do 
Presídio Central de Porto 



Alegre, no estado do Rio 
Grande do Sul, Brasil. Com a 
utilização dos meios de 
comunicação, oportuniza o 
acesso à justiça, à cultura e à 
informação, visando trabalhar 
as formas de sentir o direito 
pela emoção e o prazer lícito a 
partir do estímulo do 
imaginário social, a 
capacidade criativa, 
desenvolvendo um olhar de 
dentro para fora do cárcere, 
exercitando a alteridade com 
reflexo na família e na 
comunidade. A iniciativa 
contribui para o 
desenvolvimento de uma 
cultura mais plural, livre de 
preconceitos. Desse modo, 
através da implementação 
dos subprojetos: Literário, 
Direitos Humanos, 
Desmitificando o Direito, Rap 
Conexão Legal, Direito de 
Repente, CinePresídio e Vlog 
Liberdade, incentiva o resgate 
da autoestima, com o uso de 
pedagogia sensível, 
redescobrindo e retomando 
capacidades e sonhos para 



uma vida com cidadania e 
dignidade. 

Menino de Carvão - 
Violência Doméstica e 
Trabalho e Infantil 

https://www.youtube.com/watch?v=0_KZ6IX4WY0 Violência Doméstica e 
Trabalho e Infantil 

Quebrando Paradigmas 
Psiquiátricos (15/05/2012) 

https://www.youtube.com/watch?v=vnl8G6iT-e4 O hospital de custódia e o 
tratamento psiquiátrico 

O Corredor Da Morte 
(Documentário Dublado) 

https://www.youtube.com/watch?v=Ar8Q7Stj8jE Desde a última refeição mais 
pedida até os derradeiros 
momentos do prisioneiro, 
este programa mostra o que 
acontece dentro do corredor 
da morte. Conheça as 
pessoas, seus motivos, suas 
histórias, e principalmente, 
como agem na incrível 
condição de marcadas para 
morrer. 

Revista eletrônica 
Liberdades 

http://www.revistaliberdades.org.br/site/home/home.php Artigos e comentários 
doutrinários 

Tribuna Virtual IBCCRIM http://www.tribunavirtualibccrim.org.br/ Artigos curtos sobre temas 
atuais 

Consultor Jurídico http://www.conjur.com.br Notícias e comentários 
jurídicos 

Vídeo: Fixação de penas http://youtu.be/pGU9tk5z4zE Vídeo da TV Justiça 

Vídeo: Agravantes e 
atenuantes 

https://www.youtube.com/watch?v=LeMNEkbdFis Vídeo do canal LFG 

Vídeo: Ação penal https://www.youtube.com/watch?v=vIezny324AY Vídeo da TV Justiça 

Vídeo: Crimes contra o 
patrimônio 

https://www.youtube.com/watch?v=6CBRqc98CRU Vídeo da TV Justiça 



Vídeo: Crimes contra a 
honra 

https://www.youtube.com/watch?v=ZXXm45PTxp8 Vídeo da TV Justiça 

Vídeo: Corrupção passiva e 
concussão 

https://www.youtube.com/watch?v=vTYQ9FXP4FU Vídeo da TV Justiça 

Instituto Brasileiro de 
Ciências Criminais 

www.ibccrim.com.br  

Consultor Jurídico www.conjur.com.br  

Instituto de Ciências Penais www.icp.org.br  

Educar Virtual www.educarvirtual.com.br  

Video - Eugenio Raul 
Zaffaroni - Teoria do delito 

https://www.youtube.com/watch?v=CIjA-bArWQc  

Filme: Doze homens e uma 
sentença 

https://www.youtube.com/watch?v=mzPll63y2b0  

 

Direito Coletivo do Trabalho 
Nome Endereço Comentário 

Tribunal Superior do 
Trabalho 

www.tst.jus.br  

Tribunal Regional do 
Trabalho da 3a Região - MG 

www.trt3.jus.br  

Ministério Público do 
Trabalho 

www.mpt.gov.br  

Conselho Superior da Justiça 
do Trabalho 

www.csjt.jus.br  

Organização Internacional do 
Trabalho  

www.oit.org.br  

Direito do Trabalho UFF direitodotrabalhouff.blogspot.com.br/p/direito-do-trabalho-e-cinema.html Direito do Trabalho e Cinema 

Filme Germinal https://www.youtube.com/watch?v=6GPAlH4I9ug Direito do Trabalho e Cinema 



STJ – Direito Seu, Direito 
Meu 

http://www.youtube.com/watch?v=0X4zTyuuLYs  

Organização Internacional do 
Trabalho 

http://www.oit.org.br/  

Migalhas www.migalhas.com.br Informativo jurídico que 
diariamente reúne as 
principais notícias do mundo 
jurídico no país e fora dele. 
Ótimo para atualização diária. 

Assédio Moral no trabalho: 
chega de humilhação 

www.assediomora.org.br Site dedicado exclusivamente 
ao estudo deste psicoterror. 

TV TRT 3 Região http://www.tvtrtmg.com.br/site/index.php?p=central-de-videos Reportagens sobre julgados do 
TRT3, sessões de julgamento 
ao vivo, etc. 

Tráfico de pessoas em São 
Paulo 

https://www.youtube.com/watch?v=y8IItipVMw0 Os vídeos aqui apresentados 
mostram a realidade de 
trabalhadores e trabalhadoras 
imigrantes sul-americanos que 
atuam no setor de confecções 
na cidade de São Paulo. 

Tráfico de pessoas em São 
Paulo 2 

https://www.youtube.com/watch?v=eQrGHaEb058 Os vídeos aqui apresentados 
mostram a realidade de 
trabalhadores e trabalhadoras 
imigrantes sul-americanos que 
atuam no setor de confecções 
na cidade de São Paulo. 

Combate ao Trabalho 
Escravo Contemporâneo no 
Brasil 

https://www.youtube.com/watch?v=m0J5nHN4dzg Relatos verídicos de casos 
atuais de trabalho escravo. 

Direito do Trabalho Essencial http://www.direitodotrabalhoessencial.com.br/  

TRT http://www.tvtrtmg.com.br/site/index.php?p=central-de-videos  



TST http://www.tst.jus.br/tv-tst  

Fontes, Princípios e Sujeitos 
do Direito do Trabalho 

https://www.youtube.com/watch?v=N1kVhqD82yU  

Direito Constitucional do 
Trabalho 

https://www.youtube.com/watch?v=FCV9dDEs-OQ  

Assédio Moral https://www.youtube.com/watch?v=ixfxEMTm-wI  

Pje: saiba como evitar erros https://www.youtube.com/watch?v=NI7ulbX-vg8 Comentários sobre o Pje e 
dicas sobre como evitar erros 

Programa Jornada TST https://www.youtube.com/watch?v=ToPTextTfM4 Programa Jornada do TST fala 
sobre aumento de ações 
regressivas, principalmente 
em casos de acidente de 
trabalho 

071012 SAJ ARYANNA 
MANFREDINI PROC TRAB OK 

https://www.youtube.com/watch?v=pGfYw90B_wU A Professora Aryanna 
Manfredi fala sobre as 
mudanças jurisprudenciais de 
2012 

Macetes Jurídicos/Processo 
do Trabalho 

https://www.youtube.com/watch?v=JHnGKGtd_Cs No vídeo a Professora Aryanna 
Manfredi dá dica sobre a nova 
lei do Recurso de Revista 

 

 

 

Legislação Especial 
Nome Endereço Comentários 

Cadernos de pós-graduação 
em Direito da USP 

http://www.direito.usp.br/pos/pos_stricto_cadernos_01.php  



Instituto Brasileiro de 
Ciências Criminais 

www.ibccrim.org.br  

Dizer o Direito www.dizerodireito.com.br  

Tribunal do Júri – Prática 
Forense 

https://www.youtube.com/watch?v=s9E59hGYJSw  

Tribunal do Júri – Teoria https://www.youtube.com/watch?v=RvU-4OxjDMU  

Juizados Especiais Criminais - 
prof. Luiz Flavio Gomes 

https://www.youtube.com/watch?v=W_H3DNRiLpU  

A Justiça no Brasil 
(COMPLETO) 

https://www.youtube.com/watch?v=_GrBKbZ6aPc Um retrato da criminalidade 
no Brasil 

Ética, Moral, Senso, 
Consciência, Valores e Juízo 
(Documentário "Juízo") 

https://www.youtube.com/watch?v=3LtzzwxKBiw Documentário sobre a 
criminalidade de jovens e 
adolescentes no Brasil 

O Advogado dos 5 Crimes 
(Dublado) Cuba Gooding Jr: / 
Filme Completo. 

https://www.youtube.com/watch?v=WF3MFyCqo5A Advogado (Cuba Gooding Jr.) 
perde sua licença devido à um 
ataque de consciência em 
pleno tribunal, e resolve 
escrever um livro. Pega 
emprestado um volume 
inédito com um conhecido, 
em busca de inspiração, mas 
quando vai devolvê-lo 
encontra o autor morto. 
Decide publicar o livro como 
sendo seu e faz sucesso 
imediato. 

O Cárcere e a Rua 
(Documentário) 

https://www.youtube.com/watch?v=fr3blY9FlOo Cláudia, presidiária mais antiga 
e respeitada da Penitenciária 
Madre Pelletier, deve deixar o 
cárcere em breve. Assim como 
Betânia, que vai para o regime 

http://www.ibccrim.org.br/
http://www.dizerodireito.com.br/
https://www.youtube.com/watch?v=s9E59hGYJSw
https://www.youtube.com/watch?v=RvU-4OxjDMU
https://www.youtube.com/watch?v=W_H3DNRiLpU


semi-aberto, e ao contrário de 
Daniela, que recém chegou na 
prisão e aguarda julgamento. 
Enquanto Daniela busca 
proteção na cadeia, Cláudia e 
Betânia vão enfrentar as 
incertezas de quem volta para 
a rua. 

Instituto Brasileiro de 
Ciências Criminais 

http://www.ibccrim.org.br/ IBCCRIM – Instituto Brasileiro 
de Ciências Criminais – é uma 
entidade não-governamental, 
sem fins lucrativos, de 
utilidade pública e promotora 
dos Direitos Humanos. É, 
portanto, centro de referência 
para todos os estudiosos das 
ciências criminais, sejam 
bacharéis em Direito, 
advogados, Defensores 
Públicos, Delegados da Polícia, 
Magistrados, Membros do 
Ministério Público, estudantes, 
professores ou pesquisadores. 

Instituto Brasileiro de 
Ciências Penais 

http://www.icp.org.br/ O ICP teve como principal 
finalidade, impulsionado por 
parte significativa da 
comunidade jurídica mineira, a 
a criação de um fórum de 
estudos e debates em Ciências 
Penais que se constituísse em 
um locus aberto, democrático 



e que pudesse catalisar 
dimensões importantes do 
pensamento jurídico-penal. 

Sistema Prisional Brasileiro https://www.youtube.com/watch?v=UUa9LsO7Xlg Marcelo Rezende faz um 
relato da situação das prisões 
do País e revela as péssimas 
condições do sistema prisional 
brasileiro. 

Código de Conduta - Filme 
Completo (Dublado) 

https://www.youtube.com/watch?v=BrmaNItJVJ4 Clyde Shelton (Gerard Butler) 
é um dedicado pai de família 
que testemunha o assassinato 
de sua esposa e filha. Um dos 
culpados pelo crime pega uma 
pena de apenas 5 anos graças 
a um acordo costurado pelo 
promotor Nick Rice (Jamie 
Foxx), que acredita que é 
melhor ter alguma justiça do 
que a chance de não obter 
alguma. Dez anos depois, o 
assassino é encontrado morto. 
Mesmo sem ter provas 
suficientes contra si, Clyde é 
preso pelo ocorrido. Seu 
grande objetivo é denunciar a 
incoerência do sistema 
judicial, que permite que 
assassinos sejam libertados ou 
obtenham penas brandas, 
nem que para tanto precise 
eliminar todos os envolvidos. 



Só que Nick enfrenta um 
problema: apesar de estar na 
cadeia, Clyde aparenta sempre 
estar um passo a frente de 
todos. 

O Juiz no Processo Penal 
(Palestra) 

https://www.youtube.com/watch?v=27fc7MAa-yk O Direito Processual Penal 
como instrumento de 
liberdade 

Tribunal do Júri - Prática 
Forense (Palestra) 

https://www.youtube.com/watch?v=s9E59hGYJSw O Tribunal do Júri na visão do 
Professor Fernando Capez 

Tribunal do Júri (17/03/2014) https://www.youtube.com/watch?v=2nd0xqwC_8w Presidido pelo Dr. Jesseir 
Coelho de Alcantara 

Luz no Cárcere 
(Documentário) 

https://www.youtube.com/watch?v=p506zy5utN4 O documentário Luz no 
Cárcere exalta a prática de 
uma atitude inovadora: o 
projeto Direito no Cárcere, 
coordenado por Carmela 
Grune, diretora da empresa 
Estado de Direito 
Comunicação Social Ltda. O 
projeto promove o exercício 
da cidadania local, 
proporcionando plataformas 
de expressão do cotidiano 
carcerário aos apenados em 
tratamento de dependência 
química da Galeria E-1 do 
Presídio Central de Porto 
Alegre, no estado do Rio 
Grande do Sul, Brasil. Com a 
utilização dos meios de 



comunicação, oportuniza o 
acesso à justiça, à cultura e à 
informação, visando trabalhar 
as formas de sentir o direito 
pela emoção e o prazer lícito a 
partir do estímulo do 
imaginário social, a capacidade 
criativa, desenvolvendo um 
olhar de dentro para fora do 
cárcere, exercitando a 
alteridade com reflexo na 
família e na comunidade. A 
iniciativa contribui para o 
desenvolvimento de uma 
cultura mais plural, livre de 
preconceitos. Desse modo, 
através da implementação dos 
subprojetos: Literário, Direitos 
Humanos, Desmitificando o 
Direito, Rap Conexão Legal, 
Direito de Repente, 
CinePresídio e Vlog Liberdade, 
incentiva o resgate da 
autoestima, com o uso de 
pedagogia sensível, 
redescobrindo e retomando 
capacidades e sonhos para 
uma vida com cidadania e 
dignidade. 



Menino de Carvão - Violência 
Doméstica e Trabalho e 
Infantil 

https://www.youtube.com/watch?v=0_KZ6IX4WY0 Violência Doméstica e 
Trabalho e Infantil 

Quebrando Paradigmas 
Psiquiátricos (15/05/2012) 

https://www.youtube.com/watch?v=vnl8G6iT-e4 O hospital de custódia e o 
tratamento psiquiátrico 

O Corredor Da Morte 
(Documentário Dublado) 

https://www.youtube.com/watch?v=Ar8Q7Stj8jE Desde a última refeição mais 
pedida até os derradeiros 
momentos do prisioneiro, este 
programa mostra o que 
acontece dentro do corredor 
da morte. Conheça as pessoas, 
seus motivos, suas histórias, e 
principalmente, como agem 
na incrível condição de 
marcadas para morrer. 

Revista eletrônica Liberdades http://www.revistaliberdades.org.br/site/home/home.php Artigos e comentários 
doutrinários 

Tribuna Virtual IBCCRIM http://www.tribunavirtualibccrim.org.br/ Artigos curtos sobre temas 
atuais 

Consultor Jurídico http://www.conjur.com.br Notícias e comentários 
jurídicos 

Vídeo: Fixação de penas http://youtu.be/pGU9tk5z4zE Vídeo da TV Justiça 

Vídeo: Agravantes e 
atenuantes 

https://www.youtube.com/watch?v=LeMNEkbdFis Vídeo do canal LFG 

Vídeo: Ação penal https://www.youtube.com/watch?v=vIezny324AY Vídeo da TV Justiça 

Vídeo: Crimes contra o 
patrimônio 

https://www.youtube.com/watch?v=6CBRqc98CRU Vídeo da TV Justiça 

Vídeo: Crimes contra a honra https://www.youtube.com/watch?v=ZXXm45PTxp8 Vídeo da TV Justiça 

Vídeo: Corrupção passiva e 
concussão 

https://www.youtube.com/watch?v=vTYQ9FXP4FU Vídeo da TV Justiça 



Instituto Brasileiro de 
Ciências Criminais 

www.ibccrim.com.br  

Consultor Jurídico www.conjur.com.br  

Instituto de Ciências Penais www.icp.org.br  

Educar Virtual www.educarvirtual.com.br  

Video - Eugenio Raul 
Zaffaroni - Teoria do delito 

https://www.youtube.com/watch?v=CIjA-bArWQc  

Filme: Doze homens e uma 
sentença 

https://www.youtube.com/watch?v=mzPll63y2b0  

 

Laboratório das Relações de Trabalho  
Nome Endereço Comentário 

Tribunal Superior do 
Trabalho 

www.tst.jus.br  

Tribunal Regional do 
Trabalho da 3a Região - MG 

www.trt3.jus.br  

Ministério Público do 
Trabalho 

www.mpt.gov.br  

Conselho Superior da Justiça 
do Trabalho 

www.csjt.jus.br  

Organização Internacional do 
Trabalho  

www.oit.org.br  

Direito do Trabalho UFF direitodotrabalhouff.blogspot.com.br/p/direito-do-trabalho-e-cinema.html Direito do Trabalho e Cinema 

Filme Germinal https://www.youtube.com/watch?v=6GPAlH4I9ug Direito do Trabalho e Cinema 

STJ – Direito Seu, Direito 
Meu 

http://www.youtube.com/watch?v=0X4zTyuuLYs  

Organização Internacional do 
Trabalho 

http://www.oit.org.br/  



Migalhas www.migalhas.com.br Informativo jurídico que 
diariamente reúne as 
principais notícias do mundo 
jurídico no país e fora dele. 
Ótimo para atualização diária. 

Assédio Moral no trabalho: 
chega de humilhação 

www.assediomora.org.br Site dedicado exclusivamente 
ao estudo deste psicoterror. 

TV TRT 3 Região http://www.tvtrtmg.com.br/site/index.php?p=central-de-videos Reportagens sobre julgados do 
TRT3, sessões de julgamento 
ao vivo, etc. 

Tráfico de pessoas em São 
Paulo 

https://www.youtube.com/watch?v=y8IItipVMw0 Os vídeos aqui apresentados 
mostram a realidade de 
trabalhadores e trabalhadoras 
imigrantes sul-americanos que 
atuam no setor de confecções 
na cidade de São Paulo. 

Tráfico de pessoas em São 
Paulo 2 

https://www.youtube.com/watch?v=eQrGHaEb058 Os vídeos aqui apresentados 
mostram a realidade de 
trabalhadores e trabalhadoras 
imigrantes sul-americanos que 
atuam no setor de confecções 
na cidade de São Paulo. 

Combate ao Trabalho 
Escravo Contemporâneo no 
Brasil 

https://www.youtube.com/watch?v=m0J5nHN4dzg Relatos verídicos de casos 
atuais de trabalho escravo. 

Direito do Trabalho Essencial http://www.direitodotrabalhoessencial.com.br/  

TRT http://www.tvtrtmg.com.br/site/index.php?p=central-de-videos  

TST http://www.tst.jus.br/tv-tst  

Fontes, Princípios e Sujeitos 
do Direito do Trabalho 

https://www.youtube.com/watch?v=N1kVhqD82yU  



Direito Constitucional do 
Trabalho 

https://www.youtube.com/watch?v=FCV9dDEs-OQ  

Assédio Moral https://www.youtube.com/watch?v=ixfxEMTm-wI  

Pje: saiba como evitar erros https://www.youtube.com/watch?v=NI7ulbX-vg8 Comentários sobre o Pje e 
dicas sobre como evitar erros 

Programa Jornada TST https://www.youtube.com/watch?v=ToPTextTfM4 Programa Jornada do TST fala 
sobre aumento de ações 
regressivas, principalmente 
em casos de acidente de 
trabalho 

071012 SAJ ARYANNA 
MANFREDINI PROC TRAB OK 

https://www.youtube.com/watch?v=pGfYw90B_wU A Professora Aryanna 
Manfredi fala sobre as 
mudanças jurisprudenciais de 
2012 

Macetes Jurídicos/Processo 
do Trabalho 

https://www.youtube.com/watch?v=JHnGKGtd_Cs No vídeo a Professora Aryanna 
Manfredi dá dica sobre a nova 
lei do Recurso de Revista 

 

Direito das Famílias e Laboratório de Direito das Famílias 
Nome Endereço Comentários 

IBDFAM   

   

STJ – Direito Seu, Direito 
Meu 

http://www.youtube.com/watch?v=0X4zTyuuLYs  

 

 

Execução  



Nome Endereço Comentários 
Associação Brasileira de 
Processo Civil Constitucional                 

http://www.abdpc.com.br  

Instituto Ibero-americano de 
Direito Processual                            

http://iibdp.org  

Academia Brasileira de 
Direito                                                   

www.abdir.com.br  

Academia Brasileira de 
Direito Processual Civil                   

www.abdpc.org.br  

IBPC Instituto Brasileiro de 
Processo Civil                          

www.direitoprocessual.org.br  

Júris Way sistema de ensino              http://www.jurisway.org.br         Cursos online gratuitos 

STJ – Direito Seu, Direito 
Meu 

http://www.youtube.com/watch?v=0X4zTyuuLYs  

Vídeos Universidade de 
Harvard 

https://www.youtube.com/playlist?list=PLB73A222EA60E8D25 Apesar de não se relacionarem 
diretamente com Direito 
Processual, são de muita valia 
para todos os alunos 

Instituo Brasileiro de direito 
Processual 

http://www.direitoprocessual.org.br/index.php?videos Inúmeros textos e vídeos 
exclusivamente sobre direito 
processual 

Instituto Brasileiro de 
Ciências Criminais 

http://www.ibccrim.org.br/ Apesar de não se relacionar 
com as disciplinas de direito 
processual civil, trazem vários 
artigos acerca de princípios 
que são trabalhados na 
disciplina de Teoria Geral do 
Processo 

Scielo http://www.scielo.org/php/index.php Portal de artigos acadêmicos 
subutilizado pelos professores 

http://www.abdir.com.br/


e alunos de direito, mas com 
conteúdo inestimável. 

Michael Sandel http://www.justiceharvard.org/ Professor de Harvard que 
trabalha temas teóricos acerca 
da justiça e de tomadas de 
decisões 

Letra de lei https://www.youtube.com/watch?v=ZI3_qZEuab8  

Saber Direito https://www.youtube.com/watch?v=F9dIAfVvKqg  

TV Justiça https://www.youtube.com/watch?v=aNmKIJ8Yeag&list=PL65DB227CF1FD1822  

Âmbito Jurídico http://www.ambito-juridico.com.br  

Conteúdo Jurídico http://www.conteudojuridico.com.br/  

Lê livros http://lelivros.gratis/book/download-teoria-geral-do-processo-e-processo-de-
conhecimento-col-sinopses-juridicas 

 

 

Direito Processual do Trabalho 
Nome Endereço Comentário 

Tribunal Superior do 
Trabalho 

www.tst.jus.br  

Tribunal Regional do 
Trabalho da 3a Região - MG 

www.trt3.jus.br  

Ministério Público do 
Trabalho 

www.mpt.gov.br  

Conselho Superior da Justiça 
do Trabalho 

www.csjt.jus.br  

Organização Internacional do 
Trabalho  

www.oit.org.br  

Direito do Trabalho UFF direitodotrabalhouff.blogspot.com.br/p/direito-do-trabalho-e-cinema.html Direito do Trabalho e Cinema 

Filme Germinal https://www.youtube.com/watch?v=6GPAlH4I9ug Direito do Trabalho e Cinema 



STJ – Direito Seu, Direito 
Meu 

http://www.youtube.com/watch?v=0X4zTyuuLYs  

Organização Internacional do 
Trabalho 

http://www.oit.org.br/  

Migalhas www.migalhas.com.br Informativo jurídico que 
diariamente reúne as 
principais notícias do mundo 
jurídico no país e fora dele. 
Ótimo para atualização diária. 

Assédio Moral no trabalho: 
chega de humilhação 

www.assediomora.org.br Site dedicado exclusivamente 
ao estudo deste psicoterror. 

TV TRT 3 Região http://www.tvtrtmg.com.br/site/index.php?p=central-de-videos Reportagens sobre julgados do 
TRT3, sessões de julgamento 
ao vivo, etc. 

Tráfico de pessoas em São 
Paulo 

https://www.youtube.com/watch?v=y8IItipVMw0 Os vídeos aqui apresentados 
mostram a realidade de 
trabalhadores e trabalhadoras 
imigrantes sul-americanos que 
atuam no setor de confecções 
na cidade de São Paulo. 

Tráfico de pessoas em São 
Paulo 2 

https://www.youtube.com/watch?v=eQrGHaEb058 Os vídeos aqui apresentados 
mostram a realidade de 
trabalhadores e trabalhadoras 
imigrantes sul-americanos que 
atuam no setor de confecções 
na cidade de São Paulo. 

Combate ao Trabalho 
Escravo Contemporâneo no 
Brasil 

https://www.youtube.com/watch?v=m0J5nHN4dzg Relatos verídicos de casos 
atuais de trabalho escravo. 

Direito do Trabalho Essencial http://www.direitodotrabalhoessencial.com.br/  

TRT http://www.tvtrtmg.com.br/site/index.php?p=central-de-videos  



TST http://www.tst.jus.br/tv-tst  

Fontes, Princípios e Sujeitos 
do Direito do Trabalho 

https://www.youtube.com/watch?v=N1kVhqD82yU  

Direito Constitucional do 
Trabalho 

https://www.youtube.com/watch?v=FCV9dDEs-OQ  

Assédio Moral https://www.youtube.com/watch?v=ixfxEMTm-wI  

Pje: saiba como evitar erros https://www.youtube.com/watch?v=NI7ulbX-vg8 Comentários sobre o Pje e 
dicas sobre como evitar erros 

Programa Jornada TST https://www.youtube.com/watch?v=ToPTextTfM4 Programa Jornada do TST fala 
sobre aumento de ações 
regressivas, principalmente 
em casos de acidente de 
trabalho 

071012 SAJ ARYANNA 
MANFREDINI PROC TRAB OK 

https://www.youtube.com/watch?v=pGfYw90B_wU A Professora Aryanna 
Manfredi fala sobre as 
mudanças jurisprudenciais de 
2012 

Macetes Jurídicos/Processo 
do Trabalho 

https://www.youtube.com/watch?v=JHnGKGtd_Cs No vídeo a Professora Aryanna 
Manfredi dá dica sobre a nova 
lei do Recurso de Revista 

 

 

 

Ética e Estatuto da OAB 
Nome Endereço Comentários 

Site Portal Exame de Ordem www.portalexamedeordem.com.br O site contempla diversas 
publicações sobre o exame de 



ordem, inclusive com 
comentários sobre a prova. 

Site do Conselho Seccional 
da OAB 

www.oabmg.org.br O site permite ao aluno 
consultar toda a legislação que 
regulamenta a advocacia e, 
ainda, contem indicação de 
palestras e cursos. 

Site do Blog Saber Direito www.saber-direito.blogspot.com.br Contempla vários vídeos com 
conteúdo jurídico. 

Ética e Vergonha na cara https://www.youtube.com/watch?v=eEsFE9WghsU Discussão sobre ética por 
Clóvis de Barros e Mario 
Sergio Cortella. 

Curso Ética Profissional - aula 
1Ética e Moral 

https://www.youtube.com/watch?v=OhW95u7OopA Vídeo aula sobre ética 
profissional 

Ética e Moral https://www.youtube.com/watch?v=6AtHkgmrPaM Vídeo em que há uma 
apresentação pelo filósofo 
Mario Sérgio Cortella sobre o 
que seria a ética e a moral. 

 

 

 

 

 

Direito das Sucessões 
Nome Endereço Comentários 

IBDFAM   



   

STJ – Direito Seu, Direito 
Meu 

http://www.youtube.com/watch?v=0X4zTyuuLYs  

 

Poderes da Administração Pública 
Nome Endereço Comentários 

Tribunal de Contas da União   

Tribunal de Contas do Estado 
de Minas Gerais 

  

 

Direito Financeiro e Tributário 
Nome Endereço Comentários 

Aula sobre Espécies 
Tributárias - Prof. Eduardo 
Machado 

https://www.youtube.com/watch?v=OgKsSOrMYyo  

Revisão de Direito Tributário 
- Prof. Alexandre Mazza 

https://www.youtube.com/watch?v=NAXyYgfc6kw  

Hipóteses de suspensão, 
extinção e exclusão do 
crédito tributário - Prof. 
Guilherme Sacomano Nasser 

https://www.youtube.com/watch?v=BMS5FDnz6vQ  

Aula sobre Imunidades 
Tributárias do Prof. Eduardo 
Sabbag 

https://www.youtube.com/watch?v=zm8C7r9TZ8U  

Revisão de Direito Tributário 
- Prof. Alexandre Mazza 

https://www.youtube.com/watch?v=NAXyYgfc6kw  



Competência Tributária - 
Prof. Alessandro Spilborghs 

https://www.youtube.com/watch?v=GK0FtKW3Ky0  

 

Direito do Consumidor 
Nome Endereço Comentários 

Procon BH   

Procon Assembleia   

Ministério da Justiça   

Instituto Brasileiro de Política 
e Direito do Consumidor 

http://brasilcon.org.br/ Esse instituto é um dos mais 
respeitados em direito do 
consumidor. 

Consumidor.gov.br www.consumidor.gov.br Portal federal para contato 
direto entre consumidores e 
fornecedores 

Ministério da Justiça - 
SENACON 

http://www.justica.gov.br/seus-direitos/consumidor Site federal com todas 
informações necessárias ao 
cidadão 

As diversas faces do 
consumo e os seus reflexos 

https://www.youtube.com/watch?v=1LAiCF4thwI Entrevista com Psicanalista 
que busca explicar um pouco 
sobre o consumismo 

O VERDADEIRO SENTIDO DAS 
COISAS 

http://youtu.be/k7drtDdKxcE Documentário interessante 
acerca da relação entre o 
consumo e a sociedade 

 

Serviços e Bens Públicos 
Nome Endereço Comentários 

Tribunal de Contas da União   



Tribunal de Contas do Estado 
de Minas Gerais 

  

 

Tributos em espécie 
Nome Endereço Comentários 

Aula sobre Espécies 
Tributárias - Prof. Eduardo 
Machado 

https://www.youtube.com/watch?v=OgKsSOrMYyo  

Revisão de Direito Tributário 
- Prof. Alexandre Mazza 

https://www.youtube.com/watch?v=NAXyYgfc6kw  

Hipóteses de suspensão, 
extinção e exclusão do 
crédito tributário - Prof. 
Guilherme Sacomano Nasser 

https://www.youtube.com/watch?v=BMS5FDnz6vQ  

Aula sobre Imunidades 
Tributárias do Prof. Eduardo 
Sabbag 

https://www.youtube.com/watch?v=zm8C7r9TZ8U  

Revisão de Direito Tributário 
- Prof. Alexandre Mazza 

https://www.youtube.com/watch?v=NAXyYgfc6kw  

Competência Tributária - 
Prof. Alessandro Spilborghs 

https://www.youtube.com/watch?v=GK0FtKW3Ky0  

 

 

 

Laboratório de Direito Penal/Criminologia 
Nome Endereço Comentários 



Cadernos de pós-graduação 
em Direito da USP 

http://www.direito.usp.br/pos/pos_stricto_cadernos_01.php  

Instituto Brasileiro de 
Ciências Criminais 

www.ibccrim.org.br  

Dizer o Direito www.dizerodireito.com.br  

Tribunal do Júri – Prática 
Forense 

https://www.youtube.com/watch?v=s9E59hGYJSw  

Tribunal do Júri – Teoria https://www.youtube.com/watch?v=RvU-4OxjDMU  

Juizados Especiais Criminais - 
prof. Luiz Flavio Gomes 

https://www.youtube.com/watch?v=W_H3DNRiLpU  

A Justiça no Brasil 
(COMPLETO) 

https://www.youtube.com/watch?v=_GrBKbZ6aPc Um retrato da criminalidade 
no Brasil 

Ética, Moral, Senso, 
Consciência, Valores e Juízo 
(Documentário "Juízo") 

https://www.youtube.com/watch?v=3LtzzwxKBiw Documentário sobre a 
criminalidade de jovens e 
adolescentes no Brasil 

O Advogado dos 5 Crimes 
(Dublado) Cuba Gooding Jr: / 
Filme Completo. 

https://www.youtube.com/watch?v=WF3MFyCqo5A Advogado (Cuba Gooding Jr.) 
perde sua licença devido à um 
ataque de consciência em 
pleno tribunal, e resolve 
escrever um livro. Pega 
emprestado um volume 
inédito com um conhecido, 
em busca de inspiração, mas 
quando vai devolvê-lo 
encontra o autor morto. 
Decide publicar o livro como 
sendo seu e faz sucesso 
imediato. 

O Cárcere e a Rua 
(Documentário) 

https://www.youtube.com/watch?v=fr3blY9FlOo Cláudia, presidiária mais antiga 
e respeitada da Penitenciária 
Madre Pelletier, deve deixar o 

http://www.ibccrim.org.br/
http://www.dizerodireito.com.br/
https://www.youtube.com/watch?v=s9E59hGYJSw
https://www.youtube.com/watch?v=RvU-4OxjDMU
https://www.youtube.com/watch?v=W_H3DNRiLpU


cárcere em breve. Assim como 
Betânia, que vai para o regime 
semi-aberto, e ao contrário de 
Daniela, que recém chegou na 
prisão e aguarda julgamento. 
Enquanto Daniela busca 
proteção na cadeia, Cláudia e 
Betânia vão enfrentar as 
incertezas de quem volta para 
a rua. 

Instituto Brasileiro de 
Ciências Criminais 

http://www.ibccrim.org.br/ IBCCRIM – Instituto Brasileiro 
de Ciências Criminais – é uma 
entidade não-governamental, 
sem fins lucrativos, de 
utilidade pública e promotora 
dos Direitos Humanos. É, 
portanto, centro de referência 
para todos os estudiosos das 
ciências criminais, sejam 
bacharéis em Direito, 
advogados, Defensores 
Públicos, Delegados da Polícia, 
Magistrados, Membros do 
Ministério Público, estudantes, 
professores ou pesquisadores. 

Instituto Brasileiro de 
Ciências Penais 

http://www.icp.org.br/ O ICP teve como principal 
finalidade, impulsionado por 
parte significativa da 
comunidade jurídica mineira, a 
a criação de um fórum de 
estudos e debates em Ciências 



Penais que se constituísse em 
um locus aberto, democrático 
e que pudesse catalisar 
dimensões importantes do 
pensamento jurídico-penal. 

Sistema Prisional Brasileiro https://www.youtube.com/watch?v=UUa9LsO7Xlg Marcelo Rezende faz um 
relato da situação das prisões 
do País e revela as péssimas 
condições do sistema prisional 
brasileiro. 

Código de Conduta - Filme 
Completo (Dublado) 

https://www.youtube.com/watch?v=BrmaNItJVJ4 Clyde Shelton (Gerard Butler) 
é um dedicado pai de família 
que testemunha o assassinato 
de sua esposa e filha. Um dos 
culpados pelo crime pega uma 
pena de apenas 5 anos graças 
a um acordo costurado pelo 
promotor Nick Rice (Jamie 
Foxx), que acredita que é 
melhor ter alguma justiça do 
que a chance de não obter 
alguma. Dez anos depois, o 
assassino é encontrado morto. 
Mesmo sem ter provas 
suficientes contra si, Clyde é 
preso pelo ocorrido. Seu 
grande objetivo é denunciar a 
incoerência do sistema 
judicial, que permite que 
assassinos sejam libertados ou 
obtenham penas brandas, 



nem que para tanto precise 
eliminar todos os envolvidos. 
Só que Nick enfrenta um 
problema: apesar de estar na 
cadeia, Clyde aparenta sempre 
estar um passo a frente de 
todos. 

O Juiz no Processo Penal 
(Palestra) 

https://www.youtube.com/watch?v=27fc7MAa-yk O Direito Processual Penal 
como instrumento de 
liberdade 

Tribunal do Júri - Prática 
Forense (Palestra) 

https://www.youtube.com/watch?v=s9E59hGYJSw O Tribunal do Júri na visão do 
Professor Fernando Capez 

Tribunal do Júri (17/03/2014) https://www.youtube.com/watch?v=2nd0xqwC_8w Presidido pelo Dr. Jesseir 
Coelho de Alcantara 

Luz no Cárcere 
(Documentário) 

https://www.youtube.com/watch?v=p506zy5utN4 O documentário Luz no 
Cárcere exalta a prática de 
uma atitude inovadora: o 
projeto Direito no Cárcere, 
coordenado por Carmela 
Grune, diretora da empresa 
Estado de Direito 
Comunicação Social Ltda. O 
projeto promove o exercício 
da cidadania local, 
proporcionando plataformas 
de expressão do cotidiano 
carcerário aos apenados em 
tratamento de dependência 
química da Galeria E-1 do 
Presídio Central de Porto 
Alegre, no estado do Rio 



Grande do Sul, Brasil. Com a 
utilização dos meios de 
comunicação, oportuniza o 
acesso à justiça, à cultura e à 
informação, visando trabalhar 
as formas de sentir o direito 
pela emoção e o prazer lícito a 
partir do estímulo do 
imaginário social, a capacidade 
criativa, desenvolvendo um 
olhar de dentro para fora do 
cárcere, exercitando a 
alteridade com reflexo na 
família e na comunidade. A 
iniciativa contribui para o 
desenvolvimento de uma 
cultura mais plural, livre de 
preconceitos. Desse modo, 
através da implementação dos 
subprojetos: Literário, Direitos 
Humanos, Desmitificando o 
Direito, Rap Conexão Legal, 
Direito de Repente, 
CinePresídio e Vlog Liberdade, 
incentiva o resgate da 
autoestima, com o uso de 
pedagogia sensível, 
redescobrindo e retomando 
capacidades e sonhos para 
uma vida com cidadania e 
dignidade. 



Menino de Carvão - Violência 
Doméstica e Trabalho e 
Infantil 

https://www.youtube.com/watch?v=0_KZ6IX4WY0 Violência Doméstica e 
Trabalho e Infantil 

Quebrando Paradigmas 
Psiquiátricos (15/05/2012) 

https://www.youtube.com/watch?v=vnl8G6iT-e4 O hospital de custódia e o 
tratamento psiquiátrico 

O Corredor Da Morte 
(Documentário Dublado) 

https://www.youtube.com/watch?v=Ar8Q7Stj8jE Desde a última refeição mais 
pedida até os derradeiros 
momentos do prisioneiro, este 
programa mostra o que 
acontece dentro do corredor 
da morte. Conheça as pessoas, 
seus motivos, suas histórias, e 
principalmente, como agem 
na incrível condição de 
marcadas para morrer. 

Revista eletrônica Liberdades http://www.revistaliberdades.org.br/site/home/home.php Artigos e comentários 
doutrinários 

Tribuna Virtual IBCCRIM http://www.tribunavirtualibccrim.org.br/ Artigos curtos sobre temas 
atuais 

Consultor Jurídico http://www.conjur.com.br Notícias e comentários 
jurídicos 

Vídeo: Fixação de penas http://youtu.be/pGU9tk5z4zE Vídeo da TV Justiça 

Vídeo: Agravantes e 
atenuantes 

https://www.youtube.com/watch?v=LeMNEkbdFis Vídeo do canal LFG 

Vídeo: Ação penal https://www.youtube.com/watch?v=vIezny324AY Vídeo da TV Justiça 

Vídeo: Crimes contra o 
patrimônio 

https://www.youtube.com/watch?v=6CBRqc98CRU Vídeo da TV Justiça 

Vídeo: Crimes contra a honra https://www.youtube.com/watch?v=ZXXm45PTxp8 Vídeo da TV Justiça 

Vídeo: Corrupção passiva e 
concussão 

https://www.youtube.com/watch?v=vTYQ9FXP4FU Vídeo da TV Justiça 



Instituto Brasileiro de 
Ciências Criminais 

www.ibccrim.com.br  

Consultor Jurídico www.conjur.com.br  

Instituto de Ciências Penais www.icp.org.br  

Educar Virtual www.educarvirtual.com.br  

Video - Eugenio Raul 
Zaffaroni - Teoria do delito 

https://www.youtube.com/watch?v=CIjA-bArWQc  

Filme: Doze homens e uma 
sentença 

https://www.youtube.com/watch?v=mzPll63y2b0  

 

Direito Ambiental 
Nome Endereço Comentários 

Planeta Sustentável http://planetasustentavel.abril.com.br/  

   

 

Direito da Propriedade Intelectual 
Nome Endereço Comentários 

INPI   

 

 

 

Filmes com temáticas jurídicas 
Nome Endereço Comentários 



O homem que fazia chover http://megafilmeshd.net/o-homem-que-fazia-chover/ Um jovem advogado 
desempregado (Matt Damon) 
é a única esperança de um 
casal que não consegue obter 
de uma companhia de seguros 
dinheiro para a cirurgia do 
filho, que tem leucemia e 
precisa de um transplante de 
medula óssea para salvar sua 
vida. Enquanto o advogado 
trabalha em seu primeiro caso 
se apaixona por uma mulher 
casada (Claire Danes), cujo 
marido a atacou várias vezes, 
inclusive com um taco de 
baseball. 

Mercador de Veneza https://www.youtube.com/watch?v=bKKuPYcaDt4 Na cidade de Veneza, no 
século XVI, Bassanio (Joseph 
Fiennes) pede a Antonio 
(Jeremy Irons) o empréstimo 
de três mil ducados para que 
possa cortejar Portia (Lynn 
Collins), herdeira do rico 
Belmont. Antonio é rico, mas 
todo seu dinheiro está 
comprometido em 
empreendimentos no exterior. 
Assim ele recorre ao judeu 
Shylock (Al Pacino), que vinha 
esperando uma oportunidade 
para se vingar de Antonio. O 



agiota impõe uma condição 
absurda: se o empréstimo não 
for pago em três meses, 
Antonio dará um pedaço de 
sua própria carne a Shylock. A 
notícia de que seus navios 
naufragaram deixa Antonio 
em uma situação complicada, 
com o caso sendo levado à 
corte para que se defina se a 
condição será mesmo 
executada. 

O caso dos irmãos Naves https://www.youtube.com/watch?v=aMrZu0P9ikc A reconstituição de um caso 
real, ocorrido no Estado Novo 
em 1937, na cidade de 
Araguari (MG). Tudo começa 
quando um homem foge, 
levando o dinheiro de uma 
safra de arroz. Os irmãos 
Joaquim (Raul Cortez) e 
Sebastião Naves (Juca de 
Oliveira), sócios do fugitivo, 
denunciam o caso à polícia. De 
acusadores eles passam a 
réus, por obra e graça do 
tenente de polícia (Anselmo 
Duarte) que dirige a 
investigação. Presos e 
torturados, os Naves são 
obrigados a confessarem o 
crime que não cometeram. 



Justiça https://www.youtube.com/watch?v=r8vaMUOHQNY "Justiça" (2004, ganhador de 9 
prêmios internacionais): 
documentário dirigido por 
Maria Augusta Ramos, sobre o 
sistema judiciário e o sistema 
penitenciário no Brasil, tendo 
por modelo as varas criminais 
e a estrutura prisional e 
carcerária da cidade do Rio de 
Janeiro, Brasil. Mostra o 
cotidiano de um Tribunal de 
Justiça do Rio de Janeiro, 
incluindo as pessoas que ali 
trabalham diariamente, como 
promotores, defensores 
públicos e juízes, e ainda 
pessoas que estão apenas de 
passagem, como os réus. 

Mar Adentro http://www.filmesonlinegratis.net/assistir-mar-adentro-dublado-online.html Ramón Sampedro (Javier 
Bardem) é um homem que 
luta para ter o direito de pôr 
fim à sua própria vida. Na 
juventude ele sofreu um 
acidente, que o deixou 
tetraplégico e preso a uma 
cama por 28 anos. Lúcido e 
extremamente inteligente, 
Ramón decide lutar na justiça 
pelo direito de decidir sobre 
sua própria vida, o que lhe 
gera problemas com a igreja, a 



sociedade e até mesmo seus 
familiares. 

Hannah Arendt http://www.filmesonlinegratis.net/assistir-hannah-arendt-legendado-online.html Hannah Arendt (Barbara 
Sukowa) e seu marido 
Heinrich (Axel Milberg) são 
judeus alemães que chegaram 
aos Estados Unidos como 
refugiados de um campo de 
concentração nazista na 
França. Para ela a América dos 
anos 50 é um sonho, e se 
torna ainda mais interessante 
quando surge a oportunidade 
dela cobrir o julgamento do 
nazista Adolf Eichmann para a 
The New Yorker. Ela viaja até 
Israel, e na volta escreve todas 
as suas impressões e o que 
aconteceu, e a revista separa 
tudo em 5 artigos. Só que aí 
começa o verdadeiro drama 
de Hannah: Ela mostra nos 
artigos que nem todos que 
praticaram os crimes de 
guerra eram monstros, e 
relata também o 
envolvimento de alguns 
judeus que ajudaram na 
matança dos seus iguais. A 
sociedade se volta contra ela e 
a New Yorker, e as críticas são 



tão fortes que até mesmo 
seus amigos mais próximos se 
assustam. Hannah em 
nenhum momento pensa em 
voltar atrás, mantendo 
sempre a mesma posição, 
mesmo com todo mundo 
contra ela 

Tempos modernos https://www.youtube.com/watch?v=ieJ1_5y7fT8 Um operário de uma linha de 
montagem, que testou uma 
"máquina revolucionária" para 
evitar a hora do almoço, é 
levado à loucura pela 
"monotonia frenética" do seu 
trabalho. Após um longo 
período em um sanatório ele 
fica curado de sua crise 
nervosa, mas desempregado. 
Ele deixa o hospital para 
começar sua nova vida, mas 
encontra uma crise 
generalizada e 
equivocadamente é preso 
como um agitador comunista, 
que liderava uma marcha de 
operários em protesto. 
Simultaneamente uma jovem 
rouba comida para salvar suas 
irmãs famintas, que ainda são 
bem garotas. Elas não tem 
mãe e o pai delas está 



desempregado, mas o pior 
ainda está por vir, pois ele é 
morto em um conflito. A lei 
vai cuidar das órfãs, mas 
enquanto as menores são 
levadas a jovem consegue 
escapar. 

O poder e a lei http://www.filmesonlinegratis.net/assistir-o-poder-e-a-lei-dublado-online.html Mick Haller (Matthew 
McConaughey) é um 
advogado diferente, a 
começar pelo seu local de 
trabalho devidamente 
instalado no banco de trás de 
seu carro, um automóvel 
modelo Lincoln. Separado da 
competente promotora 
Maggie (Marisa Tomei), 
ambos possuem uma filha e 
tudo corria bem com ele 
defendendo pequenos 
conflitos, mas um dia um caso 
importante caiu em suas mãos 
e ele estava disposto a provar 
a inocência do réu, um jovem 
milionário (Ryan Phillippe) 
acusado de assassinato. Só 
que ele não imaginava seu 
cliente escondendo a verdade, 
o que pode tornar todo o 
processo numa causa perdida. 



Questão de Honra http://www.filmesonlinegratis.net/assistir-questao-de-honra-dublado-online.html Após um soldado morrer 
acidentalmente em uma base 
militar, depois de ter sido 
atacado por dois colegas da 
corporação, surge a forte 
suspeita de ter existido um 
"alerta vermelho", uma 
espécie de punição extra-
oficial na qual um oficial 
ordena a subordinados seus 
que castiguem um soldado 
que não tenha se comportado 
corretamente. Quando o caso 
chega aos tribunais, um jovem 
advogado (Tom Cruise) 
resolve não fazer nenhum tipo 
de acordo e tentar descobrir a 
verdade. 

12 Homens e uma sentença http://assistirfilmesonline.info/12-homens-e-uma-sentenca/  
 
 
Um jovem porto-riquenho é 
acusado do brutal crime de ter 
matado o próprio pai. Quando 
ele vai a julgamento, doze 
jurados se reúnem para 
decidir a sentença, levando 
em conta que o réu deve ser 
considerado inocente até que 
se prove o contrário. Onze dos 
jurados têm plena certeza de 



que ele é culpado, e votam 
pela condenação, mas um 
jurado acha que é melhor 
investigar mais para que a 
sentença seja correta. Para 
isso ele terá que enfrentar 
diferentes interpretações dos 
fatos, e a má vontade dos 
outros jurados, que só 
querem ir logo para suas 
casas. 

Última parada 174 http://www.filmesonlinegratis.net/assistir-ultima-parada-174-nacional-online.html Rio de Janeiro, 1983. Marisa 
(Cris Vianna) amamenta o 
pequeno Alessandro (Marcello 
Melo Jr.), em sua casa na 
favela. Viciada em drogas, 
assiste impotente seu filho ser 
retirado de suas mãos pelo 
chefe do tráfico local, devido à 
uma dívida não paga. Dez 
anos depois Sandro (Michel 
Gomes), filho único, vê sua 
mãe ser morta por dois 
ladrões. Apesar de ficar sob os 
cuidados da tia, ele decide 
fugir e passa a conviver com 
um grupo de garotos que 
dorme na igreja da Candelária, 
onde tem acesso ao mundo 
das drogas. Apesar de não 
saber ler ou escrever, Sandro 



sonha em ser um famoso 
compositor de rap. Para tanto 
ele espera a ajuda de 
Walquíria (Anna Cotrim), que 
realiza um trabalho voluntário 
junto a meninos de rua. Só 
que Sandro testemunha mais 
uma tragédia, a chacina da 
Candelária, onde 8 meninos 
de rua foram mortos pela 
polícia. Este evento aproxima 
Sandro e Alessandro, que 
passam a ter um forte 
convívio. 

A Vila http://www.filmesonlinegratis.net/assistir-a-vila-dublado-online.html Em 1897 uma vila parece ser o 
local ideal para viver: 
tranquila, isolada e com os 
moradores vivendo em 
harmonia. Porém este local 
perfeito passa por mudanças 
quando os habitantes 
descobrem que o bosque que 
o cerca esconde uma raça de 
misteriosas e perigosas 
criaturas, por eles chamados 
de "Aquelas de Quem Não 
Falamos". O medo de ser a 
próxima vítima destas 
criaturas faz com que nenhum 
habitante da vila se arrisque a 
entrar no bosque. Apesar dos 



constantes avisos de Edward 
Walker (William Hurt), o líder 
local, e de sua mãe (Sigourney 
Weaver), o jovem Lucius Hunt 
(Joaquin Phoenix) tem um 
grande desejo de ultrapassar 
os limites da vida rumo ao 
desconhecido. Lucius é 
apaixonado por Ivy Walker 
(Bryce Dallas Howard), uma 
jovem cega que também atrai 
a atenção do desequilibrado 
Noah Percy (Adrien Brody). O 
amor de Noah termina por 
colocar a vida de Ivy em 
perigo, fazendo com que 
verdades sejam reveladas e o 
caos tome conta da vila. 

O Julgamento de Nuremberg http://megafilmeshd.net/o-julgamento-de-nuremberg/ Tinham se passado três anos 
desde que os mais 
importantes líderes nazistas 
tinham sido julgados em 
Nuremberg. Dan Haywwod 
(Spencer Tracy), um juiz 
aposentado americano, tem 
uma árdua tarefa, pois preside 
o julgamento de quatro juízes 
que usaram seus cargos para 
permitir e legalizar as 
atrocidades nazistas contra o 
povo judeu durante a 2ª 



Guerra Mundial. À medida em 
que surgem no tribunal as 
provas de esterilização e 
assassinato a pressão política 
é enorme, pois a Guerra Fria 
está chegando e ninguém 
quer mais julgamentos como 
os da Alemanha. Além disto os 
governos aliados querem 
esquecer o passado, mas a 
coisa certa que deve se fazer é 
a questão que este tribunal 
tentará responder. 

O Processo http://efilmesnarede.com/o-processo-1993/ Joseph K. (Anthony Perkins) é 
um homem reservado, que 
vive na pensão da senhora 
Grubach (Madeleine 
Robinson) e se dá bem com 
todos os demais moradores 
do local. Um dia ele é 
acordado por um inspetor de 
polícia (Arnoldo Foà), que lhe 
informa que está preso mas 
não o leva sob custódia. 
Durante o processo Joseph 
segue com suas atividades 
normais, tendo apenas que 
ficar à disposição das 
autoridades a qualquer hora 
do dia. Incomodado por não 
saber do que está sendo 



acusado, ele decide investigar 
em busca de uma resposta. 

Carandiru http://www.filmesonlinegratis.net/assistir-carandiru-nacional-online.html Um médico (Luiz Carlos 
Vasconcelos) se oferece para 
realizar um trabalho de 
prevenção a AIDS no maior 
presídio da América Latina, o 
Carandiru. Lá ele convive com 
a realidade dos cárceres, que 
inclui violência, superlotação 
das celas e instalações 
precárias. Porém, apesar de 
todos os problemas, o médico 
logo percebe que os 
prisioneiros não são figuras 
demoníacas, existindo dentro 
da prisão solidariedade, 
organização e uma grande 
vontade de viver. 

O Júri http://www.filmesonlinegratis.me/o-juri-dublado/ Após considerar que uma 
grande empresa é a culpada 
pela morte de seu marido, 
uma viúva decide entrar com 
um processo na justiça, 
pedindo uma indenização 
milionária. Para defendê-la ela 
contrata o advogado Wendell 
Fohr (Dustin Hoffman). Porém 
Fohr precisará enfrentar 
Rankin Fitch (Gene Hackman), 
um especialista em selecionar 



os jurados de forma a garantir 
de antemão sua vitória no 
julgamento. Porém o que Fohr 
e Fitch não contavam é que 
um dos jurados, Nicholas 
Easter (John Cusack), tem seus 
planos para manipular o júri. 
E, com o apoio de Marlee 
(Rachel Weisz), passa a 
chantagear a dupla avisando 
que o veredicto desejado sairá 
bastante caro. 
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