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Pesquisa (ENAPI )    
 
Comunicação oral  

UNIVERSIDADE DO OESTE PAULISTA - UNOESTE
CIÊNCIAS SOCIAIS APLICADAS 

Direito  

 

A FUNÇÃO SOCIAL DA EMPRESA NA LEI 11.101/205 
 

CARLA BONOMO
PEDRO TEÓFILO DE SÁ

       O presente trabalho tem como objetivos estudar a empresa e a sua função social na lei
11.101/2005. Para tanto, parte da visão da empresa na Constituição Federal que a normatiza no
capitulo da Ordem Econômica e Financeira, alcançando a função social. Em seguida, faz uma 
rápida abordagem sobre a empresa, desde o surgimento do comércio com o escambo e os atos de
comércio no código civil, passando pela lei de falências e recuperação de empresas. Compara o
antigo instituto da concordata com a recuperação de empresas tanto a judicial quanto a extrajudicial,
hoje em vigor, e a falência, como formas de exercer a função social da empresa valorizando o ser
humano. 
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Pesquisa (ENAPI )    
 
Comunicação oral  

UNIVERSIDADE DO OESTE PAULISTA - UNOESTE
CIÊNCIAS SOCIAIS APLICADAS 

Direito  

 

A RELATIVIZAÇÃO DA COISA JULGADA NO PROCESSO CIVIL BRASILEIRO 
 

LUCIANA FERREIRA DE SOUZA
ADRIANA APARECIDA GIOSA LIGERO

       O presente trabalho acaba por analisar um dos institutos processuais indispensável ao Estado 
Democrático de Direito, a coisa julgada. Pois de modo objetivo, analisa a possibilidade da
relativização da coisa julgada. Esse estudo vai debater hipóteses de relativização além daquelas já
previstas como meios típicos aptos à quebra da coisa julgada. Neste sentido relata opiniões, que 
entendem que a res judicata deve manter sua intangibilidade em decorrência da segurança jurídica
e, de outro lado opiniões que questionam a intangibilidade desse instituto. Questiona, porém, se o
instituto da coisa julgada pode permanecer intocável quando violar norma constitucional e, quando,
tratar-se de decisões injustas que afrontam princípios constitucionais. Portanto, traçar um panorama
sobre os argumentos a favor da coisa julgada e o movimento contrário à coisa julgada é objeto do 
presente estudo. Trata-se, de um tema bastante controvertido e, pelo visto, longe de ser pacificado. 
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Pesquisa (ENAPI )    
 
Comunicação oral  

UNIVERSIDADE DO OESTE PAULISTA - UNOESTE
CIÊNCIAS SOCIAIS APLICADAS 

Direito  

 

CARGA DINÂMICA DO "ONUS PROBANDI" NO NOVO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL - 
AVANÇO OU RETROCESSO? 

 
LUÍS FELIPE CARNEIRO MALULY

ADRIANA APARECIDA GIOSA LIGERO

       Tem por escopo o presente artigo o estudo do Projeto do Novo Código de Processo Civil,
porém, sob a ótica das alterações no campo processual, com a inversão do ônus da prova e as suas
implicações jurídicas, uma vez que no Projetado Código, seja o PL 166/2010, que foi aprovado pelo
Senado Federal em dezembro de 2010 nos artigos 357 e 358, aplicam ou não, a mesma lógica do 
atual artigo 333, do vigente Código de Processo Civil, criando-se um aparente conflito de normas o 
artigo 358 do Código Projetado, que prevê a inversão do "onus probandi". Além disso, visa dirimir
a dúvida que paira perante os doutrinadores, acerca de se dar maior poder ao Juiz, ao instituir o art.
358, no PL 166/2010, do Projetado Código, que o Juiz mediante fundamentação poderá inverter o
"onus probandi".  
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Pesquisa (ENAPI )    
 
Comunicação oral  

UNIVERSIDADE DO OESTE PAULISTA - UNOESTE
CIÊNCIAS SOCIAIS APLICADAS 

Direito  

 

DROGAS E A CONTRIBUIÇÃO PARA A CRIMINALIDADE 
 

PABLO REIS SILVA TIAGO
ISAEL JOSÉ SANTANA

       Trata-se de projeto de iniciação científica intitulado "A influência das drogas no índice de
criminalidade", o qual visa analisar a dependência química que cumulada com o baixo custo para
aquisição das mesma, bem como o fraco poderio econômico de muitos usuários contribuem para
que supostamente os levem a criminalidade em razão de saciar seu vicio. Observa-se, pois, que tal 
projeto objetiva através de uma pesquisa de campo e bibliográfica estudar a influência
direta/indireta que os entorpecentes ilícitos possuem na vida dos usuários. Enfoca a relação das
drogas com a criminalidade e a busca de adoção de políticas públicas que possam diminuir a 
criminalidade e atender a questão da saúde dos usuários, amenizando os problemas causados pelo
uso dessas substâncias. Estudos diversos apontam que a sociedade está perdendo a chamada
"guerra" contra os entorpecentes, necessitando, com urgência, de grande respaldo em todos os
âmbitos sociais.   

 

Presidente Prudente, 22 a 25 de outubro, 2012. ISSN: 1677-6321 



Anais do Encontro de Ensino, Pesquisa e Extensão - ENEPE 701

 
Pesquisa (ENAPI )    
 
Comunicação oral  

UNIVERSIDADE DO OESTE PAULISTA - UNOESTE
CIÊNCIAS SOCIAIS APLICADAS 

Direito  

 

O DIREITO A EDUCAÇÃO SUPERIOR: PRESSUPOSTOS PARA A PARTICIPAÇÃO ATIVA 
DO CIDADÃO E A IMPLEMENTAÇÃO DOS DEMAIS DIREITOS SOCIAIS. 

 
RACHEL LOPES QUEIROZ CHACUR 

MARTINIGLEI DA SILVA AGUIAR SANTOS

       O presente trabalho traz em seu bojo um resumo histórico dentro das Constituições Brasileiras
sobre o Direito à Educação e a forma como ele se apresentou. Focaliza de forma prioritária o ensino
Superior como instrumento de acesso ao exercício da cidadania e demais direitos. Foi destacado a
influencia da sociedade como fator indispensável para o acesso aos Direitos Sociais e como se 
correlaciona com o exercício da cidadania. O caminho metodológico foi o uso de pesquisa
bibliográfica e documental. Essa pesquisa tem como finalidade demonstrar a necessidade de uma
reflexão mais responsável sobre a efetivação do acesso à universidade, e qual o paralelo que ele tem
com os demais Direitos Sociais, garantidos pela Constituição Federal. 

 

Presidente Prudente, 22 a 25 de outubro, 2012. ISSN: 1677-6321 



Anais do Encontro de Ensino, Pesquisa e Extensão - ENEPE 702

 
Pesquisa (ENAPI )    
 
Comunicação oral  

UNIVERSIDADE DO OESTE PAULISTA - UNOESTE
CIÊNCIAS SOCIAIS APLICADAS 

Direito  

 

O DIREITO DE AUTODETERMINAÇÃO NA INTERNET COMO MEDIDA DE PROTEÇÃO 
AO LIVRE DESENVOLVIMENTO DA PERSONALIDADE 

 
ALINE APARECIDA NOVAIS SILVA LIMA 

       O presente artigo pretende fomentar a discussão sobre o direito da autodeterminação na
internet. A Constituição Alemã tem exercido influência mundial, sobretudo nas decisões do
Supremo Tribunal Federal Brasileiro, por apresentar uma ordem jurídica extremamente centrada na
dignidade da pessoa humana e no respeito aos direitos fundamentais, motivo que se utilizou o 
estudo da Reclamação Constitucional contra ato normativo de 15/12/1983 impetrada no Tribunal
Constitucional Federal Alemão sob alegação de que a Lei do Censo (Volkszählungsgesetz) violaria
alguns direitos fundamentais dos reclamantes, sobretudo o direito ao livre desenvolvimento da 
personalidade previsto no artigo 2º da Constituição Alemã. Nesta perspectiva faz-se abordagem do 
direito a autodeterminação sob a ótica da era digital, pois a internet ao proporcionar a informação
digitalizada perpetua nomes, dados e fatos, que ressurgem em um clique a quem se interessar
ocasionando, em muitos casos, grave ameaça aos direitos fundamentais da personalidade e
dignidade da pessoa humana.  
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Pesquisa (ENAPI )    
 
Comunicação oral  

UNIVERSIDADE DO OESTE PAULISTA - UNOESTE
CIÊNCIAS SOCIAIS APLICADAS 

Direito  

 

O ENSINO RELIGIOSO E A LIBERDADE DE CONSCIÊNCIA NO BRASIL 
 

ANA CAROLINA GRECO PAES
SÉRGIO MASTELLINI

       O presente artigo analisa os aspectos do ensino religioso no Brasil. Através de um estudo
histórico do ensino religioso,no ordenamento pátrio, desde o Brasil colonial até hoje, são
observados períodos onde não houve a instituição do ensino religioso, até momentos em que tal
ensino era obrigatório. Observa-se que ensino religioso segue os padrões da liberdade religiosa 
instituída, principalmente da postura adotada pelo Estado em relação a religião. É analisado como o
ordenamento jurídico encara a questão do ensino religioso em um país laico, ou seja onde há total
separação entre o Estado e a Igreja; a postura positiva do Estado no tocante a estabelecer o ensino
religioso nas escolas públicas; além das questões atinentes a liberdade religiosa e liberdade de
consciência do indivíduo. Discute-se ainda o ensino religioso nas instituições privadas. Questão 
delicada que pode ser vista sob vários aspectos, desde a possibilidade de se ter o ensino religioso
obrigatório, até o fato de que as instituições de ensino devem podem ministrar o ensino religioso,
desde que facultativo.  
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Pesquisa (ENAPI )    
 
Comunicação oral  

UNIVERSIDADE DO OESTE PAULISTA - UNOESTE
CIÊNCIAS SOCIAIS APLICADAS 

Direito  

 

OS CONTRATOS DE ADESÃO DO SISTEMA INTRAGOV PELOS ANEXOS 
UNIVERSITÁRIOS DOS JUIZADOS ESPECIAIS CIVEIS NO ESTADO DE SÃO PAULO. 

 
RACHEL LOPES QUEIROZ CHACUR 

MARTINIGLEI DA SILVA AGUIAR SANTOS

       A sociedade em rede amplia a interação das pessoas entre si e com os órgãos governamentais,
permitindo novas possibilidades de socialização e compartilhamento de conhecimento. O emprego
das novas tecnologias da informação e da comunicação, em especial como suporte ao potencial de
usabilidade do Governo Eletrônico, pode contribuir para as atividades jurisdicionais nos Anexos
Universitários dos Juizados Especiais Cíveis. Existe um conjunto de exigências para que o acesso às 
informações seja concedido. A ferramenta é indispensável na prestação dos serviços à população, e
é um meio de se assegurar o acesso à justiça em sua forma plena.  
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Pesquisa (ENAPI )    
 
Comunicação oral  

UNIVERSIDADE DO OESTE PAULISTA - UNOESTE
CIÊNCIAS SOCIAIS APLICADAS 

Direito  

 

OS PARADIGMAS DA IMPLANTAÇÃO DO SISTEMA INTRAGOV E A AMPLIAÇÃO DA 
EFETIVIDADE DA TUTELA JURISDICIONAL NO ANEXO II DOS JUIZADOS ESPECIAIS 

CÍVEIS DA UNOESTE. 
 

RACHEL LOPES QUEIROZ CHACUR 
MARTINIGLEI DA SILVA AGUIAR SANTOS

       A informatização do Judiciário passou a ser um dos objetivos principais para a celeridade,
uniformização e efetividade da justiça nesta ultima década. O processo formal não pode ser mais
importante do que o resultado da ação. A possibilidade de protelar sentenças com mais rapidez é o
foco desta nova fase judiciária. Mas para isso é preciso entender que o cidadão é o fim último da
existência da prestação jurisdicional, e que a qualidade e a rapidez do seu atendimento, é que fará
com que este cidadão perceba a efetividade da tutela jurisdicional. A Desburocratização,
transparência, qualidade no atendimento ao cidadão, democratização no acesso às informações, são
fins do governo eletrônico, mas é preciso que os Anexos estejam preparados para a implantação dos 
programas de ampliação de atendimento ao cidadão.  
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Pesquisa (ENAPI )    
 
Comunicação oral  

UNIVERSIDADE DO OESTE PAULISTA - UNOESTE
CIÊNCIAS SOCIAIS APLICADAS 

Direito  

 

QUESTÃO AMBIENTAL: O MEIO AMBIENTE E O DIREITO 
 

ANA AUGUSTA RODRIGUES WESTIN EBAID
MUNIR JORGE FELÍCIO

ROSA MARIA GUIMARÃES ALVES 
SHIRLEY OLIVEIRA LIMA NOMURA NOMURA

JOÃO PAULO ANGELO VASCONCELOS
RACHEL LOPES QUEIROZ CHACUR 

ALDIR SORIANO

       O presente texto apresenta os resultados parciais do projeto de pesquisa "Questão Ambiental: o 
meio ambiente e o Direito", que reúne reflexões e debates por meio dos quais visa a ampliar a
compreensão da importância social e jurídica, no que se refere à construção da consciência
ecológica e da preservação dos recursos naturais. Essas discussões têm, como ponto de partida, a
campanha "Chega de sufocar o planeta", divulgada pelos patrocinadores, ao distribuírem folders em
supermercados prudentinos, contendo informações de que, a partir de 25 de janeiro de 2012, as
sacolas descartáveis deveriam ser substituídas por opções mais sustentáveis. O foco do projeto de
pesquisa se concentra na questão ambiental, contribuindo com o olhar jurídico, a partir da
Constituição Federal e sua obrigação em tutelar o meio ambiente como bem comum.  
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Pesquisa (ENAPI )    
 
Comunicação oral  

UNIVERSIDADE DO OESTE PAULISTA - UNOESTE
CIÊNCIAS SOCIAIS APLICADAS 

Direito  

 

SISTEMA FINANCEIRO: ABUSO DE PODER ECONÔMICO E IMPUNIDADE 
INSTITUCIONALIZADA 

 
APARECIDO DE OLIVEIRA PEREIRA

       Esse estudo procura identificar as praticas abusivas do Sistema Financeiro. O comportamento,
desprovido dos mais elementares princípios éticos, viola princípios constitucionais, principalmente
os artigos 1°, 3° e 170 da Constituição Federal. Amparados pela desregulamentação do Sistema e 
pela elaboração de normas que os favorecem em prejuízo da sociedade desprezam os ocupantes dos
extratos sociais mais baixos da pirâmide social e procuram, em seus negócios, obter ganhos ilícitos
em detrimento do povo, mediante especulações ou processos fraudulentos. O Conselho Monetário
Nacional, cuja representatividade social não corresponde aos ditames da lei e aos anseios da
sociedade, consegue subjugar os poderes constituídos, notadamente o Judiciário e o Legislativo, 
colocando toda a sociedade de joelhos nos momentos de dificuldades econômicas. 
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Pesquisa (ENAPI )    
 
Comunicação oral  

UNIVERSIDADE DO OESTE PAULISTA - UNOESTE
CIÊNCIAS SOCIAIS APLICADAS 

Direito  

 

A ONG SÔKA GAKKAI E A CONSTRUÇÃO DE UM IDEÁRIO DE NÃO VIOLÊNCIA 
 

JOÃO VICTOR MENDES DE OLIVEIRA
JOSÉ ARTUR TEIXEIRA GONÇALVES

O presente trabalho teve como objetivo principal estudar a organização não governamental Sôka
Gakkai Internacional (SGI), entidade reconhecida pela luta intensa em defesa dos direitos humanos.
Procurou-se problematizar como a organização tem se posicionado como ator na construção de um 
ideário de não violência em diálogo com a Organização das Nações Unidas (ONU). A Sôka Gakkai
(literalmente 'Sociedade para criação de valores') foi fundada em 1935 no Japão pelo professor
Tsunessaburo Makiguti. Inspirado na base filosófica do Budismo de Nitiren Daishonin, o professor 
Makiguti criou a instituição com o intuito de promover a paz, a cultura e a educação do povo
japonês. Ressalta-se, entretanto, que o Japão nesse período, estava envolvido em conflitos armados,
sobretudo na guerra russo-japonesa e, para isso, a instituição - contrária à opinião predominante 
sobre a cultura de guerra, defendia como baluarte principal a tolerância e a cultura e respeito aos
valores universais, principalmente no que tange à paz. Desde 1960 a organização está sob a 
presidência de Daisaku Ikeda. Anualmente, o dirigente se reúne com líderes mundiais no campo da
política, economia, filosofia, colocando-se como interlocutor para a consolidação de propostas
focadas na construção de um mundo de paz, calcado nos direitos humanos. As reflexões são levadas 
às Nações Unidas através das "Propostas de Paz". A ONG tem status de entidade consultiva no Alto
Comissariado das Nações Unidas para Refugiados e no Departamento de Informações Públicas
(UNDPI) das Nações Unidas.  O principal objetivo desta pesquisa foi problematizar o papel da
ONG na construção de um ideário que articula o Budismo Nitiren aos valores éticos dos direitos
humanos, especialmente na promoção da paz. Para efetuar a pesquisa, utilizou-se como fonte um 
corpus de escritos de Daisaku Ikeda, as "Propostas de Paz", contendo mensagens do presidente da
SGI à Organização das Nações Unidas. Realizou-se estudo documental do material, além de ter sido 
efetuada pesquisa bibliográfica na literatura especializada. A pesquisa documental revela o 
desenvolvimento pela Sôka Gakkai de um ideário humanista alicerçado na proposta, perante a ONU
e outros organismos internacionais, de um mundo de paz, por meio do desarmamento
nuclear. Verifica-se que o ideário de paz da organização leiga pauta-se no conceito budista de não 
violência (ahimsa), que não se confunde com uma visão passiva, tratando-se de uma postura ativa 
de produção da paz.  O estudo da Sôka Gakkai permitiu ampliar nosso olhar em direção aos Direitos
Humanos, consolidando-se o entendimento de que a construção de um mundo de paz deve passar
pelo diálogo entre os povos e culturas.    PIBIC/CNPq/Toledo     
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Ensino (ENAENS)    
 
Comunicação oral  

UNIVERSIDADE DO OESTE PAULISTA - UNOESTE
CIÊNCIAS SOCIAIS APLICADAS 

Direito  

 

A VISAO ANALÍTICA DE UM ALUNO DE DIREITO EM RELAÇÃO AO ARTIGO "VISITA A 
KELSEN" 

 
VIVIANE PATRÍCIA SCUCUGLIA LITHOLDO

ELIAS MANEA

O artigo tem como objetivo identificar a visão de um calouro do curso de Direito, na leitura de um
artigo científico, com análise sob a ótica técnica e jurídica apresentada no artigo que deu origem a
este trabalho. Houve a realização de pesquisas bibliográficas e revisitação em artigos científicos,
tendo em vista a complexidade do conceito apresentado no paradigma. A discussão a respeito do 
Direito e Moral e da forma como se confrontam entre si, mas a analise do renomado autor do artigo
"Visita a Kelsen", H.L.A. Hart, nos apresenta uma visão mais ampla e clara sobre o entrelaçamento
dos códigos morais e normativos, ao questionar o principal adepto do Positivismo, Hans Kelsen.
Nesta análise, apresentaremos um resumo do artigo e as conclusões baseadas na ótica do autor, a
fim de apresentar a importância do conceito de direito e moral,justificando a respectiva
interdependência de aludidos conceitos para o alcance da Justiça.  Na abordagem utilizada por Hart 
ele cita: "conflito entre uma norma de Direito Positivo e uma norma moral" e, o exemplo
empregado foi o questionamento da obrigação de prestar o serviço militar, que implicaria o dever de 
matar em uma guerra.A Moral, ou, certa ordem moral proíbe que se mate de maneira incondicional.
Um jurista diria que, apesar de ser proibido matar incondicionalmente sob o ponto de vista moral,
isto é irrelevante sob o ponto de vista jurídico quando existem normas que o permitem. O
reconhecimento do direito e moral tende a questionar algumas leis e sua efetividade.    Sobre a tese 
de que: "duas normas contraditórias não podem ser ambas válidas", é que termos como 'norma' e '
dever' são equívocos . Pode ocorrer o fato psicológico que um indivíduo tem a ideia de uma norma,
que ele próprio acredita estar obrigado por um dever (no sentido primário) e de que esta ideia ou
esta crença (norma ou dever no sentido secundário) o predispõe a seguir determinada linha de 
conduta. Ainda é possível que o mesmo indivíduo tenha a ideia simultaneamente, de duas normas e
que ele acredite estar obrigado por dois deveres que se contradizem e consequentemente excluem-se 
logicamente. Uma contradição lógica é sempre uma relação entre o significado de julgamentos ou
proposições. Tem como premissa identificar o dever ser, como sendo a unica premissa verdadeira a
ser seguida.  Como foi verificado, este assunto é muito complexo e dá margem a variadas
interpretações, pois, direito e moral quando se opõe, geram conflito de ordem psico-jurídica. O 
estudante de direito necessita possuir um caráter investigativo zetético amplo, para poder formular
ou emitir um parecer sobre determinado assunto, sendo que é de grande importância a pesquisa em 
artigos científicos e filosóficos, posto que é meio por meio deles é seus estudos é que haverá uma
contribuição para um direito patenteado em questões em que seu fundamento é moral e ético.          
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CRIMES CONTRA A HONRA POR MEIOS VIRTUAIS: PRINCIPAIS APONTAMENTOS 
CONSTITUCIONAIS E A APLICABILIDADE DA LEI PENAL. 

 
DRIELLY CARVALHO MARASSI MARTINUCI

SHIRLEY OLIVEIRA LIMA NOMURA NOMURA

Atualmente percebemos o alarmante crescimento dos meios tecnológicos na propagação de
informações; a tecnologia avança e a sociedade acompanha esse avanço. Vários são os veículos
utilizados, sendo comuns celulares, tabletes, iphones e a onda do momento: as redes sociais. O 
acesso a redes sociais como Facebook e Twitter permitem a divulgação de informações por meio de
links, fotos, comentários e publicações. A facilidade de uso e de divulgação dessas informações está
construindo um problema atual e cada vez mais recorrente: os crimes virtuais. São exemplos as
ameaças, utilização de dados de conta bancária para desvio de dinheiro, preconceitos que envolvem
etnias e religiões, pedofilia e, no topo de todos os crimes, os que atentam contra a honra do
indivíduo, com o abuso da rede social ao emitir opiniões pessoais, bem como o uso da ferramenta
para denegrir e violar imagem de terceiros. Dos Crimes Contra a Honra é objeto deste estudo. Com
a possibilidade de desferir-se ofensas virtuais sem ser o autor identificado, existe a falsa impressão 
de que a internet é "terra sem dono", não estando a ela vinculadas regras de convivência social,
como pilar base do Direito que atenta para o Princípio da Dignidade Humana. Apesar desse
desconhecimento, a Constituição Federal de 1988 garante no seu art. 5º, inciso X, a inviolabilidade
da intimidade, da vida privada, da honra e da imagem da pessoa, sendo chamado a indenizar por
dano moral ou material aquele que violou tal garantia. Todas as leis existentes possuem fundamento 
na Constituição Federal, coluna do Direito brasileiro. Dela derivam os códigos em vigor no país,
valendo o mesmo para as leis e atos normativos. Observando esta previsão constitucional, aplica-se 
de forma subsidiária o Código Penal nos abusos cometidos em redes sociais que, via de regra, 
incidem nos Crimes Contra a Honra, descritos nos artigos 138 ao 140 deste estatuto subjetivo, com
variações e especificações na dosimetria da pena que vão do artigo 141 ao 145. O objetivo deste 
trabalho é destacar o perfil do agente que exerce, de forma ilícita, seu direito de expressão e
manifestação do pensamento. Por meio de referências bibliográficas, doutrinas jurídicas e artigos de
internet este estudo foi desenvolvido.  Abordamos, ainda, as garantias constitucionais inerentes ao 
individuo, bem como os Princípios Gerais de Direito. Na esfera Penal, estudamos os Crimes Contra
a Honra e sua atual aplicabilidade nos crimes de natureza virtual, bem como o procedimento desde
o recebimento da queixa-crime - neste âmbito, salientar-se-á a importância do Juizado Especial 
Criminal, Lei 9.099/95. Por fim, conclui-se este trabalho na expansão do acesso aos meios virtuais
no Brasil e a lacuna, em alguns casos, da lei existente atualmente aplicada, sendo esta incapaz de
acompanhar e compor os conflitos desencadeados e recorrentes que emanam das redes sociais,
relatando breves apontamentos do Projeto de Lei 2793/2011, texto que trata dos Crimes Virtuais.
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DIREITO AO TRABALHO DA MULHER - O QUE HÁ POR TRÁS DISSO? 
 

ERICA DA SILVA POISLER
VIVIANE PATRÍCIA SCUCUGLIA LITHOLDO

SHIRLEY OLIVEIRA LIMA NOMURA NOMURA

A mulher, desde os primórdios, teve que lutar para melhores condições de trabalho, tendo em vista
que era considerada uma força dócil e objeto de exploração. Apenas ficava em casa. Hoje, além do
trabalho, ela precisa cuidar dos filhos. A Constituição, para proteger o trabalho da mulher, acabava 
até discriminando-a de outra forma, pois ainda não a igualava ao homem, ao começar pela hora-
extra, pois lembrava que o lugar dela era em casa, cuidando da família. O homem também tem a
jornada ampliada e nem por isso conta com essa medida. Mas se não tivesse isso, a mão-de-obra 
feminina seria mais barata e isso acabaria tirando o emprego do homem e, depois, sua autoridade
em casa. O presente trabalho tem como premissa demonstrar a importância de se criar leis que
garantam uma igualdade ficta da mulher, repudiando leis que, ao invés de protegê-la, cria situações 
de discriminação que afastam melhores condições sociais. Os métodos utilizados foram: análise do 
artigo científico "Direito do trabalho da mulher: da proteção à promoção (Women labor rights.
From protection to promotion)", de Cristiane Maria Sbalqueiro Lopes, além de experiências
cotidianas, que até hoje deixam marcas na sociedade brasileira.  As normas constitucionais quanto 
ao trabalho da mulher, apesar do objetivo de reconhecer a força feminina, muito ainda precisa 
mudar, pois ainda há discriminação. As normas realmente cumprem a finalidade de proteger a
mulher ou é uma forma disfarçada de mostrar que o homem ainda é superior? Na teoria, visava-se 
"proteger" o intelecto da mulher, escondendo o medo da classe feminina dominar o mercado de 
trabalho que, até então, era prevalecido pelo homem. Os legisladores precisam analisar mais 
profundamente o que legislam e como legislam, pois suas próprias leis acabam tendo interpretação
diversa (equivocada ou proposital, essa última abordada neste trabalho) que, por um simples
capricho machista, prejudica até mesmo o desenvolvimento do país.         
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DISCUSSÃO SOBRE A REDUÇÃO DA MAIORIDADE PENAL 
 

ANA CLAUDIA FERNANDA MEDINA GOMES
ANA CLÁUDIA RIBEIRO TAVARES

Com o aumento da criminalidade entre os adolescentes, discute-se a possibilidade de redução da 
idade penal, com consequente aplicação de pena a menores de 18 anos. Para tanto, necessária a
alteração da Constituição Federal, que estabelece em seu artigo 228 a idade penal em 18 anos,
sendo os adolescentes infratores sujeitos às medidas sócioeducativas previstas no Estatuto da
Criança e do Adolescente. O presente trabalho tem como objetivo discutir a desnecessidade de
alteração legislativa no tocante à idade, por se entender que o Estado deveria cuidar do adolescente
para que, ao atingir a maioridade, não cometa infrações penais, assegurando-lhe os direitos 
fundamentais. Será utilizada, para tanto, pesquisa bibliográfica e jurisprudencial, bem como de
dados apresentados pela Fundação Casa.  Verifica-se que não é correto dizer que o adolescente 
quando comete um delito fica impune, pois não se pode confundir impunidade com 
inimputabilidade. O anseio da sociedade em relação à redução da maioridade penal para os menores
de 18 anos, surge da equivocada sensação de que nada lhes acontece, quando estes cometem
infrações penais. No entanto, essa idéia generalizada de que há impunidade é um mito, pois o
Estatuto prevê penalidades para tais infratores. As medidas socioeducativas previstas tem natureza
de sanção aos atos praticados pelos adolescentes em conflito com a lei. Em algumas hipóteses, as
medidas podem ser tão severas quanto às penas criminais, com a diferença de serem cumpridas em
estabelecimento destinado a jovens e acompanhadas de medidas educativas e protéticas, abrangendo
a própria família. Objetivamente nada diferem penas e medidas sócioeducativas. Ambas só podem 
ser impostas em decorrência da prática de fatos definidos como infrações penais, comprovada
autoria e materialidade. Existem hoje no Congresso Nacional diversos projetos para diminuição da
idade penal. Com a redução para 16 anos, por exemplo, jovens a partir dessa idade irão responder
penalmente por seus atos infracionais. A eles não mais serão aplicadas as medidas sócioeducativas
da legislação especial, mas sim, as penas impostas pelo Código Penal. Essa redução em nada
contribuirá para prevenção e repressão da criminalidade visto que o sistema de penas imposto aos
adultos nada resolve, revelando-se produtor e reprodutor de delinquência e violência. Necessário, 
então, a implementação de políticas públicas para prevenir a prática de atos infracionais e, ao apurá-
los e "puni-los", serem utilizados os Direitos Fundamentais do adolescente, baseando-se na 
legislação especial, pois reconhecido pela Constituição que necessitam de proteção diferenciada e
integral. Conclui-se que não há necessidade de redução da menoridade, mas que deve haver
investimentos do Estado em saúde, moradia, cultura, trabalho e, principalmente em educação, para
que sejam formados adolescentes conscientes, com capacidade para optarem por condutas que não
sejam contrárias ao ordenamento jurídico.         
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JUSTIÇA NÃO TARDAR  
 

RACHEL LOPES QUEIROZ CHACUR 
ANA CLAUDIA FERNANDA MEDINA GOMES

Na antiguidade a justiça do homem era resolvida por quem possuía mais força, ou seja, "OLHO
POR OLHO, DENTE POR DENTE".Hoje evoluímos muito, pois resolvemos nossas lides nos
tribunais. Portanto, com a ampliação dos direitos dos cidadãos, o órgão jurisdicional teve que 
separar as competências. Mas, mesmo com toda essa separação e visível que o numero de processos
e julgados estão crescendo assustadoramente em nosso país, como também no mundo todo. E em
conseqüência desse fato, nossa justiça se torna cada minuto mais lenta e com isso "afogando", todas 
as Instancias e Entrâncias.Por meio disso, o espelho e refletido em nossos órgão superiores, que
dependendo de cada Estado Membro, uma ação de um cidadão que chega no Superior Tribunal
Federal, acaba se prolongando anos para ser resolvido. Considerando tudo que foi mencionado
acima, esse projeto vem mostrar como melhorar o caminho a ser percorrido na 1ª e 2ª
Instancias. Objetivo geral:Analisar a informação e formação cidadã para buscar a pacificação de
conflitos de interesses. Objetivos específicos:Apresentar a evolução histórica da informação sobre o
Acesso a Justiça;Analisar a informação do Acesso a Justiça pelos cidadãos;Comparar os dados
estatísticos de Acesso a Justiça, até os dias atuais.  Para a realização dessa pesquisa, sobre: A 
importância da informação: para a justiça não tardar; foi utilizado o método de observação e
reflexão.Para as técnicas foram utilizadas, pesquisa bibliográfica e a obtenção de informações
separadas para a pesquisa e conhecimentos adquiridos por meio de convivência no âmbito do 
estágio supervisionado extracurricular.   O acesso a informação existe em qualquer lugar e de
qualquer forma, basta sabermos de qual ou como queremos absolve-la para nosso interior. Portanto, 
se optarmos pela escolha da informação errada não podemos querer exigir que nossos problemas
sejam resolvidos da maneira certa pela nossa justiça. Por tanto, é preciso que haja uma solução
mista ou pluralística para os problemas da sociedade. Tal solução não precisa ser radicalizada 
totalmente em nosso sistema, basta que a população tenha uma maior gama de informação para que
nosso judiciário não se congestione de tal forma que inabilite as solução dos conflitos
sociais.Ademais, esse enfoque reconhece a necessidade de oferecimento de maior informação aos 
cidadãos, fazendo com que a população derrube a barreira que existe entre o acesso a justiça e o
povo.O que importa, como dizem Rivero e Savatier, "é ter sempre acesa a chama da esperança de
ver nascer, a partir das experiências de procedimentos clássicos de solução pacífica dos conflitos
coletivos, novas técnicas, melhor adaptadas á realidade dos conflitos sociais".         
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SÚMULAS VINCULANTES 
 

TATIANA SILVA FERREIRA NERY
SHIRLEY OLIVEIRA LIMA NOMURA NOMURA

A necessidade de celeridade processual, isonomia nas decisões judiciais e segurança jurídica, foram
uma das hipóteses para a criação das súmulas vinculantes, isto porque cabe ao Judiciário a busca 
pela plena justiça. De forma sucinta, o presente trabalho tem como escopo a apresentação da
Súmula Vinculante, acrescentada pela Emenda Constitucional 45 de 08 de Dezembro de 2004,
acrescentando o artigo 103-A e também se compõe de previsão legal na lei 11.417/2006.  Será 
utilizado, para tanto, pesquisa bibliográfica, legislação e jurisprudência.   Súmula Vinculante é 
resultado de reiteradas decisões sobre matéria constitucional, que através de procedimento próprio 
terá sua aprovação. A partir de sua publicação na imprensa oficial, terá efeito vinculante em relação
aos demais Órgãos do Poder Judiciário e á Administração pública direita e indireta, nas esferas
federal, estadual e municipal. Adquire força de lei, criando um vinculo jurídico e possuindo efeito 
erga onmes. A competência para editar, revisar e cancelar súmula vinculante é exclusiva do
Supremo Tribunal Federal, de Oficio por algum Ministro ou por Provocação, nesta será efetivada
nos termos do art. 103-A, §2º da CF/88. São legitimados por Provocação para rever, cancelar e
editar súmula vinculante, os mesmo legitimados para propor ações no controle concentrado abstrato
do art. 103 da CF/88 e os do art. 3º da lei 11.417/2006. O Defensor Público-Geral da União tem 
legitimidade legal e o município tem legitimidade incidental, ou seja, só podem propor se forem
partes de um processo que se discute a súmula vinculante. São requisitos para editar, revisar e
cancelar súmula vinculante, um quorum de dois terços dos Ministros do STF, o tema deve versar 
sobre matéria constitucional e o Supremo já deve ter reiteradas decisões sobre o assunto, deve haver
potencialidade de multiplicação de diversas causas que podem gerar condutas controversas nos
Órgãos e Administração, tendo-se assim uma insegurança jurídica. O efeito vinculante obriga a
todos a respeitar seu enunciado, salvo o STF que não se vincula a súmula que ele editou, e o Poder
Legislativo na sua função principal,de legislar, podendo este reabrir a discussão sobre matéria da 
súmula ao editar alguma lei. A garantia do efeito vinculante esta na chamada ação de Reclamação
ao STF, sendo esta cabível quando exista uma decisão judicial ou ato administrativo que contrarie
súmula vinculante, ressalta-se que não cabe esta ação caso esteja transitado em julgado. A súmula 
vinculante é um meio de previsibilidade e celeridade nos tribunais e no próprio STF, verifica-se 
nela princípios como o da Segurança Jurídica e o da Isonomia. Evita-se com ela, conflitos de 
decisões e insegurança jurídica, consequentemente há uma maior confiabilidade na legislação
vigente e nos magistrados, além de economia processual, onde muitos processos que penderiam
anos e abarrotaria os tribunais, são rapidamente resolvidos.         
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A IMPORTÂNCIA DA INFORMAÇÃO: PARA A JUSTIÇA NÃO TARDAR 
 

RACHEL LOPES QUEIROZ CHACUR 

Na antiguidade a justiça do homem era resolvida por quem possuía mais força, ou seja, "OLHO
POR OLHO, DENTE POR DENTE". Hoje evoluímos muito, pois resolvemos nossas lides nos
tribunais, tendo direito até de discutir uma sentença de um Juiz, Desembargador e de um Ministro.
Portanto, com a ampliação dos direitos dos cidadãos, o órgão jurisdicional teve que separar as
competências. Mas, mesmo com toda essa separação é visível que o número de processos e julgados
estão crescendo, assustadoramente, em nosso país, como também no mundo todo. E, em
conseqüência desse fato, nossa justiça se torna cada minuto mais lenta e com isso "afogando", todas
as Instancias e Entrâncias. Por meio disso, o espelho é refletido em nossos órgãos superiores. É 
notório que uma ação que chega ao Superior Tribunal Federal, acaba se prolongando anos para ser
resolvido. Considerando tudo que foi mencionado acima, esse projeto vem mostrar como melhorar
o caminho a ser percorrido na 1ª e 2ª Instancias. O objetivo geral é analisar a informação e 
formação cidadã para buscar a pacificação de conflitos de interesses. Os objetivos específicos são
apresentar a evolução histórica da informação sobre o Acesso a Justiça; analisar a informação do
Acesso à Justiça pelos cidadãos brasileiros e comparar os dados estatísticos de Acesso a Justiça, nas
duas últimas décadas.  A metodologia de pesquisa utilizada será apontar a reflexão sobre a
importância da informação: para a justiça não tardar; foi utilizado o método de observação e 
reflexão. As técnicas empreendidas serão utilizadas, pesquisa bibliográfica, a obtenção de
informações pela observação na prática forense e em levantamentos estatísticos de domínio público,
não havendo a necessidade de submissão do Protocolo do Comitê de Ética.             
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COLETA SELETIVA: DESAFIOS DAS POLÍTICAS PÚBLICAS E LEGISLAÇÕES 
PERTINENTES 

 
RACHEL LOPES QUEIROZ CHACUR

O presente projeto de pesquisa busca expor idéias inovadoras e que tragam conscientização e
proteção em relação ao meio ambiente, o quais colaborarão para com vários os fatores da vida no
dia a dia do ser humano.  O Objetivo geral do projeto AVALIAR a implantação oficial da Coleta 
Seletiva na Cidade de Presidente Prudente S.P. e legislações pertinentes. Os objetivos específicos
são contribuir ABORDAR a concepção teórica de Lixo e as suas classificações no ramo das
Ciências Naturais, Ciências da Saúde e Ciências Jurídicas; IDENTIFICAR as formas de
condicionamento do lixo in loco, em locais públicos, da cidade de Presidente Prudente S.P.;
VERIFICAR as políticas públicas existentes voltadas ao tema "Lixo, Sustentabilidade e Meio
Ambiente", nos protocolos nacionais e regionais, em particular da Cidade de Presidente Prudente
S.P.; ANALISAR as legislações pertinentes sobre o lixo e sua destinação, em nível federal, estadual
e municipal; LEVANTAR as políticas públicas e os incentivos fiscais para as empresas e cidadãos 
que aderirem a coleta seletiva; APRESENTAR o fluxograma dos órgãos públicos que tratam e
deliberam sobre o "Lixo, Meio Ambiente e Sustentabilidade" e CORRELACIONAR os dados
estatísticos do número de adesão às políticas públicas e incentivos fiscais, na Cidade de Presidente 
Prudente S.P; sempre com o fim comum de cumprir com os ditames das políticas públicas voltadas
a educação ambiental, ao desenvolvimento tecnológico e.com benefícios para toda a sociedade.  A 
etimologia da palavra método é constituída por dois termos gregos: meta (por, através de) e hodós
(caminho). Desse modo compreende-se que método é um "caminho para" se atingir um
determinado objetivo. O método dedutivo e indutivo. Para o desenvolvimento metodológico,
pretende-se executar pesquisa com o levantamento do referencial bibliográfico e estatístico
selecionado para o desenvolvimento da pesquisa. De acordo com esta proposta os dados serão
analisados quanti-qualitativo, considerando-se que há uma relação dinâmica e indissociável entre o
mundo objetivo e a subjetividade do sujeito que não pode ser traduzida somente em números.A
Coleta e Análise de dados. Ocorrerá independentemente de autorização prévia, por se tratar de
informações públicas constantes nas páginas oficiais dos órgãos e Prefeitura Municipal de 
Presidente Prudente S.P. Para a análise dos dados serão adotados procedimentos quanti-qualitativos 
de categorização e análise de conteúdo, segundo Bardin (2002), acrescidos das contribuições
teóricas que abordam as questões vinculares.        O tema é "Cuidar e Preservar - Direito e 
Obrigação de Todos" levantam várias situações de cunho legal e prático, perpassando pela
abordagem da educação ambiental, para por conseguinte atingir o objetivo final que é alcançar o
equilíbrio do Homem e o seu meio ambiente.      

Presidente Prudente, 22 a 25 de outubro, 2012. ISSN: 1677-6321 



Anais do Encontro de Ensino, Pesquisa e Extensão - ENEPE 719

 
Pesquisa (ENAPI)    
 
Comunicação oral  

UNIVERSIDADE DO OESTE PAULISTA - UNOESTE
CIÊNCIAS SOCIAIS APLICADAS 

Direito  

 

DIREITOS HUMANOS: HISTÓRICO E A BUSCA DA EFETIVIDADE 
 

CRISTIANE DAS DORES MARTINS
VIVIANE PATRÍCIA SCUCUGLIA LITHOLDO
ANA AUGUSTA RODRIGUES WESTIN EBAID

O presente trabalho tem como fundamento analisar a trajetória histórica dos direitos humanos e sua
efetividade, a fim de constatar a importância da codificação das leis correspondentes aos direitos
humanos, mas também levantar o questionamento se estão sendo respeitados e promovidos
concretamente na vida diária do cidadão. Foi o reconhecimento Universal da igualdade essencial,
com a premissa de que nenhum indivíduo ou nação poderá afirmar-se superior aos demais seres 
humanos, que inspirou a declaração Universal de Direitos humanos, como um marco para
recomendar o princípio da dignidade humana. Todos os seres humanos nascem livres por sua
natureza e possuem direitos inatos e oriundos de sua própria existência, não se cogitando plausível 
que sejam negadas condições mínimas de sobrevivência. Não se pode negar a assertiva de que
quando as normas jurídicas não são efetivas perdem o seu contéudo principal de validade, o que
ocorre com a questão dos direitos humanos. Impõe-se a necessidade de uma reconstrução social em 
torno dos direitos humanos no sentido de torná-los efetivos. O que se clama é um papel mais ativo
da sociedade, das escolas, igrejas, bairros e de cada cidadão. A luta pela Universalização dos
Direitos Humanos gerou bons resultados e ressaltou a importância do princípio da dignidade
humana pelo mundo. Entretanto, há muito o que se fazer em relação aos Direitos Humanos. Trata-se 
de um processo contínuo e que necessita da participação e consciência efetiva da sociedade. Há 
várias organizações que promovem a defesa dos Direitos Humanos, todavia, além de representar a
minoria, também são avulsas e não aglutinadas ao contexto social. O que se pretende é o
comprometimento de cada indivíduo como um todo, no sentido de afastar ofensa ao seu próximo, 
figurando sua conduta como um ideal ético, social e político. É o que se clama como um Dever ser!.
 O presente estudo tem como objetivo o reconhecimento da fraternidade, compreendida na
exigência de uma organização no mínimo solidária, a fim de que se conquiste a efetividade dos
direitos humanos já definidos, proclamados e codificados pela legislação nacional e internacional. O
capitalismo definido pelo acúmulo de riquezas, muitas vezes anda na contramão da perpetuação dos 
direitos humanos, considerando que há milhares de ofensas diárias aos direitos fundamentais, basta
uma análise superficial pelas ruas, jornais e televisão, para concluir que não há efetividade dos
direitos humanos. A pesquisa tem como o apoio pesquisas bibliográficas, tendo como referencial 
teórico o livro de Fábio Konder Comparado, em sua obra: A afirmação histórica dos Direitos
humanos,ocasião em apresenta toda a trajetória e evolução histórica dos direitos humanos na
humanidade.             
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EDUCAÇÃO EM DIREITOS HUMANOS: A PROPOSTA DA SGI 
 

JOSÉ ARTUR TEIXEIRA GONÇALVES
LÍLIAN QUEIROZ DE SOUZA FERNANDES

LUCIANA SILVA DE SOUZA

Em uma ótica tradicional e hegemônica, os Direitos Humanos são apresentados aprioristicamente
como um "direito a ter direitos", dotado de universalidade. No entanto, um exame mais acurado nos
permite apreender que tanto a Declaração Universal dos Direitos Humanos (DUDH) como as 
convenções posteriores constituem construtos culturais e que, embora sejam marcos fundamentais
para a humanidade, ainda carecem de efetivação. A declaração de direitos não assegura,
necessariamente, a sua consecução. Assim, entendemos que os Direitos Humanos constituem um 
"processo" e, por isso, são relevantes as iniciativas que procurem produzir uma cultura pautada nos
direitos humanos, motivadora de um diálogo intercultural. Nossa pesquisa analisa uma destas
iniciativas, a experiência da associação budista leiga Sôka Gakkai (literalmente, em japonês,
'Sociedade para a Criação de Valores'), filiada à ONU desde 1981 como organização não-
governamental. Alicerçada nas doutrinas do Budismo Nitiren ¬- que enfatiza a dignidade e a 
igualdade inerentes em todos os seres humanos e a unidade da vida e seu meio ambiente - a Sôka 
Gakkai tem como uma de suas propostas a criação de mecanismos para a "educação dos direitos
humanos" e sua efetiva universalização, não de maneira apriorística. A presente comunicação 
estrutura-se em três partes: primeiro, contextualiza-se a Sôka Gakkai como entidade que se 
apresenta como ator na construção de uma proposta de Direitos Humanos que não tem como
referência apenas os valores ético-jurídicos ocidentais, assegurados na DUDH por via do 
pensamento judaico-cristão; depois, verifica-se a produção cultural dos Direitos Humanos na
perspectiva da Sôka Gakkai; por fim, examina-se sua proposta de educação dos direitos humanos. O 
objetivo geral desta pesquisa é colaborar para o estudo dos direitos humanos sob uma perspectiva
alternativa à corrente "hegemônica", verificando a contribuição da organização budista leiga Sôka
Gakkai Internacional (SGI) na formulação de um diálogo plural sobre a cultura de paz e educação
em direitos humanos.  O estudo se pauta pela análise documental de um corpus constituído pelas
"Propostas de Paz" escritas pelo líder da Sôka Gakkai, Daisaku Ikeda, e enviadas, anualmente à
ONU. A metodologia de análise documental preconiza um estudo intensivo e qualitativo do 
material, buscando-se identificar categorias relevantes para a temática examinada, tendo-se em 
mente os valores ético-jurídicos fundamentais da Declaração Universal dos Direitos Humanos
(valor paz e solidariedade universal; o valor igualdade e fraternidade; valor liberdade; valor 
dignidade da pessoa humana; valor proteção legal dos direitos; valor Justiça; valor democracia e
valor dignificação do trabalho) e suas repercussões e apropriações nas Propostas de Paz.
       Programa de Iniciação Científica Toledo (PICT)      
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O LEVANTAMENTO ESTATISTICO DO ARQUIVO DO ANEXO II DO JUIZADO ESPECIAL 
CÍVEL DA UNOESTE DO ANO DE 2011: PLANILHA ON-LINE  

 
RACHEL LOPES QUEIROZ CHACUR 

O presente trabalho objetiva levantar o número de processos arquivados e os resultados no período
do ano de 2011, do Anexo II do Juizado Especial Cível da UNOESTE.A temática "Dos Juizados
Especiais Cíveis" é o fundamento de um Projeto Docente devido a Coordenação e Supervisão do
Anexo Universitário, nesta Instituição.O Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo disponibilizou
uma planilha on-line para levantamento dos arquivos anuais dos respectivos cartórios, de cada 
Comarca. É o início de um trabalho sistematizado e informatizado dos Juizados Especiais Cíveis do
Estado de São Paulo.Tal medida disponibilizará aos jurisdicionado o andamento processual, desde a
distribuição da ação até o findar do processo. É uma medida para divulgar o regular procedimento e
confrontar a efetividade do processo, nos Juizados.  objetivo geral: Aplicar a nova planilha de 
processos arquivados disponibilizado pelo Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo S.P.3.2)
objetivos específicos:a) Levantar o número de processos arquivados no período de
2011.b)Descrever o rito procedimental desde a Petição Inicial até o arquivo.c) Apontar os
resultados dos processos arquivados no Cartório do ANEXO II dos Juizados Especiais Cíveis.d)
Analisar e Comparar os dados oficiais estatísticos (de domínio público) com a efetivação da tutela
do processo e tutela jurisdicional.  O presente trabalho será desenvolvido mediante a aplicação de
uma Planilha on-line disponibilizada pelo Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, de domínio 
público, tendo como executores do levantamento os integrantes do Cartório do Anexo II do Juizado
Especial Cível da UNOESTE, em especial os pesquisadores envolvidos na pesquisa. O assunto em
questão demandará estudo do Manual da Planilha on-line disponibilizada pelo Tribunal de Justiça 
do Estado de São Paulo, raciocínio lógico, coleta de dados e publicações de resultados finais.Trata-
se de uma pesquisa quantitativa e qualitativa, pois vislumbra o levantamento de dados e a análise 
comparativa dos números de processos e seus respectivos julgados obtidos durante o ano de 2011.
Vale ressaltar que, o Arquivo e os dados estatísticos são de domínio público, pois versam direitos
disponíveis, não ensejando em análise sob o crivo da ética.        Ao final do presente trabalho serão 
divulgados os resultados dos trabalhos realizados pelos Anexos dos Juizados Especiais Cíveis, de
forma científica, com a apresentação dos números estatísticos obtidos no desenvolvimento da
pesquisa.      
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OS DESAFIOS DE UMA DECISÃO JUDICIAL JUSTA OU INJUSTA 
 

ANA AUGUSTA RODRIGUES WESTIN EBAID
VIVIANE PATRÍCIA SCUCUGLIA LITHOLDO

GLAUCIA APARECIDA DE FREITAS NASCIMENTO NASCIMENTO

O presente projeto de pesquisa tem como objetivo analisar e trazer a reflexão, sobre o tão
controverso tema relativo à decisão judicial e sua motivação com enfoque na lei positiva, a fim de
evidenciar que uma decisão pode ser jurídica e injusta, quando não for observada a questão
principiológica. A pesquisa tem como foco investigar os problemas e relações extrínsecas, que o
sistema judiciário encontra ao julgar uma ação. A Nossa Constituição Federal assegura o respeito à 
pessoa humana, nesta perspectiva será avaliado se este dispositivo constitucional está sendo
priorizado e respeitado, pelos tribunais ou está sendo suprimido em alguns casos. Ressalta-se que as 
decisões jurídicas na atualidade demonstram a passagem do direito a uma fase pós-moderna, de um 
direito constitucionalizado, encontrando definições e padrões teóricos diferentes daqueles propostos
pela teoria positivista. Assim, pretende-se trazer á tona um padrão ético e uma noção naturalista do
homem com um fim em si mesmo, a fim de se buscar uma orientação do que é certo e justo, sem
que haja ofensa ao princípio da segurança jurídica A pesquisa justifica-se devido a importância dos 
questionamentos jurídicos, direcionando uma melhor compreensão da teoria do direito 
contemporâneo, que tem como foco principal, evidenciar que muitas vezes uma sentença pode ser
jurídica e injusta quando apoiada somente no positivismo jurídico.  Objetiva-se colocar o direito, 
como um todo, a fim da justiça, demonstrando que a interpretação e aplicação do ordenamento 
jurídico devem procurar associar uma leitura moral do direito sem desprezar o direito posto. Nesse
contexto, serão analisadas algumas decisões judiciais, onde a questão da legitimidade e justiça
procuram reaproximar o direito da moral, embasado na teoria dos direitos fundamentais edificada
sobre o fundamento da dignidade humana. O trabalho propõe-se a repensar dos conceitos de 
realização da justiça, avaliando sobretudo se os juízes no momento que proferem as suas decisões 
estão preocupados em efetivar uma lei cada vez mais escrita ou elaborada, ou estão inclinados a
seguirem seus juízos respeitando os direitos essenciais da pessoa humana, de acordo com princípios
positivado constitucionalmente, como o princípio da dignidade humana e a premissa de que o 
homem possui um fim em si mesmo e por isso a necessidade inquestionável de uma decisão justa ao
cidadão.  Metodologicamente, este projeto será desenvolvido a partir de estudos bibliográficos e
direito comparado, análise de julgamentos dos tribunais superiores, análise de decisões judiciais.
Pretende-se avaliar a questão da realização da justiça nos termos ideal do que é justo, nos termos do
ideal do bem comum, compreendendo o que existe no mundo real e no mundo ideal, para saber se a 
norma é justa ou injusta.             
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CONTRATO DE TRABALHO - PRINCÍPIOS QUE NORTEIAM SUA ELABORAÇÃO ATÉ 
SUA RESCISÃO INDIRETA 

 
VIVIANE PATRÍCIA SCUCUGLIA LITHOLDO

LUÍS FELIPE CARNEIRO MALULY

Resumo de relato de experiência: O presente trabalho tem como fundamento analisar a influencia
doutrinária na construção do contrato de trabalho e sua técnicas na elaboração. Na prática, apesar de
toda a responsabilidade que decai sobre o empregador, os contratos de trabalho são elaborados
como contrato de adesão, sem que haja a participação direta do empregado, reduzindo alguns
direitos trabalhistas, sendo eles irrenunciáveis, figurando algumas cláusulas nulas, consoante
disposto no artigo 9 da CLT. Portanto, o presente relato tem por escopo esclarecer as condições de
elaboração de um contrato de trabalho com a estipulação de condições, muitas vezes desconhecidas
principalmente pelos trabalhadores. Registre-se que deve-se considerar que os contratos devem ter 
essencialmente condições mínimas de segurança e medicina do trabalho, o que não ocorre na
prática. O trabalho tem como fundamento demonstrar que situações em que há redução de direitos
trabalhistas seja por meio de estipulação contratual ou na efetiva prestação de serviços, poderá
acarretar a rescisão indireta,    Assim o que se conclui é que mesmo quando haja contrato de
trabalho omisso ou com supressão de direitos trabalhistas, deverá ser considerado que o empregado
é a parte mais fraca de aludida relação contratual, sendo ele passível de ofensas no ambiente laboral.
Portanto, há que se reconhecer a rescisão indireta, como sendo o pedido do empregado em face do
empregador para que faça sua demissão quando a condição de trabalho for causadora de ofensa a 
dignidade do empregado, seja com gestos humilhantes ou seja por meio de condições nocivas a
saúde do empregado, devendo pedir amparo ao Judiciário Trabalhista.      O contrato de trabalho 
deve seguir os seguintes requisitos: a-) Onerosidade: é a previsão de recebimento de um salário
pelos serviços prestados no período de 30 dias; caso não haja salário o trabalhador será voluntário,
não tendo direitos trabalhistas; b-) Pessoalidade: os serviços devem ser prestados pela pessoa 
contratada, não podendo esta delegar suas funções a outrem; c-) Continuidade: a continuidade das 
relações do vínculo empregatício já foram decidas pelo TST, sendo considerado empregado quem
preste serviços no mesmo local ao menos três vezes por semana; d-) Subordinação: o empregador 
tem poder de direção sobre o empregado, devendo este dentro da legalidade exercer as ordens e
comandos daquele; e-) Pessoa física: como o contrato de trabalho não é considerado uma
mercadoria, somente as pessoas físicas é quem podem ser empregadas, quando falarmos em pessoa
jurídica estaremos remontando a situação a um contrato de prestação de serviços; a falta de um
desses requisitos não há que se falar que a pessoa seja empregada, não fazendo jus aos direitos
trabalhistas previstos na CLT. Quando houver o preenchimento dos requisitos do vínculo
empregatício, torna-se de suma importância que o contrato seja bem redigido e que o empregado
não sofra prejuízos materiais e morais em sua manutenção.    

 
 


