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A NOVA LEI DOS EMPREGADOS DOMÉSTICOS 
 

LAIS YURI TODA FAVA  
ANA AUGUSTA RODRIGUES WESTIN EBAID  

MARCIA LUCCHINO FERREIRA  
 

O conceito de empregado doméstico pode ser encontrado no art. 1º da Lei nº 5.859 de 11 de 
dezembro de 1972, ao definir como tal aqueles trabalhadores que prestam serviços de natureza 
contínua e de finalidade não lucrativa à pessoa ou à família, no âmbito residencial destas. Existem 
requisitos certos para que um empregado se enquadre na condição de empregado doméstico, 
entre eles, ser pessoa física, trabalhar de forma contínua, para outra pessoa ou família e não ter 
fins lucrativos. Como exemplos de empregados domésticos, podemos citar o caseiro, a babá, o 
motorista, a cozinheira, a lavadeira, ou seja, aqueles que trabalham para pessoa física ou família 
sem que exista para isso uma finalidade de lucro. No ano de 2013, no dia 02 de abril, foi 
promulgado pelo Congresso Nacional a EC nº 72 que modificou a redação do parágrafo único do 
art. 7º da CF/88, onde houve o estabelecimento de igualdade de direitos trabalhistas entre os 
trabalhadores urbanos e rurais. Esta é a mais recente alteração do texto original, que decorreu da 
PEC 478/2010 e que aprovada na Câmara dos Deputados no final de 2012, após passar pelo 
Senado, tornou-se a PEC 66/2012. Vale lembrar que a Lei nº 5.859 de 11 de dezembro de 1972, 
apesar de ter sofrido várias alterações com o passar dos anos, ainda é o principal Estatuto a 
respeito dos empregados domésticos, além do disposto no parágrafo único da CF/88 e de 
eventuais acordos coletivos ou convenções firmadas com o Sindicato da categoria.  Após breve 
reflexão do assunto e pesquisa realizada com base bibliográfica sobre o tema o estudo em tela 
procurou analisar quais os efeitos provocados pela promulgação da EC nº 72, ao considerar os 
direitos já existentes e os direitos concedidos a essa categoria de empregados. Este estudo se 
baseou principalmente em diversas fontes bibliográficas, além de fundamentação jurídica 
procedente de leis, decretos e jurisprudência sobre o tema.  O estudo do tema em questão se 
desenvolverá através de levantamento bibliográfico, leitura, fichamento, artigos científicos, entre 
outros.Projeto cadastrado e em fase inicial. Do ponto de vista social importa levar ao 
conhecimento da sociedade os resultados obtidos com a pesquisa, cumprindo sobremaneira a 
importância em esclarecer à população sobre a EC nº 72. Assim, procurou-se encontrar, por meio 
deste estudo detalhado sobre o tema em questão, responder a questão da fiscalização correta da 
aplicação da EC nº 72/13, uma vez que o cumprimento das mesmas medidas ficou conflitado com 
a do direito da inviolabilidade de domicílio nos casos em que o empregado reside nos domicílios 
onde trabalham. O que se procurou compreender é se restaram respeitada as mudanças 
provocadas com a EC nº 72 e para que isto fosse feito, não houvesse necessidade de suprimento 
de direitos constitucionais.  O estudo se mostra viável e importante no sentido de ser um tema 
ainda atual e passível de várias discussões de sua aplicabilidade e eficiência, por ser extremamente 
recente.          
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DESMISTIFICANDO O AUXÍLIO-RECLUSÃO 
 

RAFAEL DOS SANTOS GUIMARÃES  
ANA CLÁUDIA RIBEIRO TAVARES  

 
Temas a respeito de Direito Criminal sempre estiveram presentes nas mídias de massa. Somando-
se a isso o descontentamento de grande parcela da população com as instituições democráticas, 
com as leis e com a direção dos negócios governamentais, diversos institutos jurídico-penais têm 
passado a receber críticas severas. O fenômeno se dá, v.g. a respeito da progressão de regime, da 
inimputabilidade penal e também com o benefício previdenciário do Auxílio-Reclusão. Tal 
benefício tem recebido severas críticas por parte da sociedade, muitas delas baseadas em 
afirmativas infundadas ou suposições que não condizem com a realidade. Entendimentos por 
vezes fragmentados, incapazes de dar contribuição para uma discussão plena a respeito da 
realidade social. Tem por escopo fomentar uma reflexão acerca do benefício previdenciário de 
Auxílio-Reclusão como direito, trazendo à tona sua legislação, regulamentação, requisitos e sua 
relevância social. Visa incentivar uma discussão a respeito da necessidade de uma compreensão 
criticas sobre a temática, pois somente desta forma, será possível desconstruir os principais mitos 
e ideias equivocadas sobre o auxílio, com seus critérios de concessão e valores destinados aos 
beneficiários. Os materiais são os disponíveis na infraestrutura da Universidade e de cunho 
particular dos estudiosos. No tocante ao método será aplicada uma abordagem dedutiva-indutiva, 
de forma dialética e reflexiva, para a análise do levantamento bibliográfico, doutrinário e 
jurisprudencial.  É popular a ideia de que a principal finalidade da prisão deva ser aquela de 
caráter meramente punitivo. Neste diapasão, deveria o preso, portanto, arcar com as 
consequências de seus atos pretéritos. Não raras vezes, a sociedade tende a se inflar contra 
qualquer tipo de direito dos autores de crimes. Esta crítica não só atinge o Auxílio-Reclusão, mas 
também todo tipo de benefícios sociais e programas estatais de transferência de renda. O Auxílio-
Reclusão não se confunde com estes programas assistenciais. Trata-se de um benefício 
previdenciário que exige contraprestação do segurado. Este, estando encarcerado, deixou sua 
família sem a anterior renda que lhe garantia a subsistência com mínima dignidade. A Constituição 
Federal, no artigo 201, inciso IV, trata do tema, que está regulado e regulamentado no artigo 80 
da lei n. 8.213/91; no Decreto nº 3.048/99; pela lei nº 10.666/03; e pela Portaria Interministerial 
MPS/MF nº 19, de 10.01.14. Circulam na Internet textos, quase sempre distorcidos contra o 
Auxílio-Reclusão. O benefício se assemelha à pensão por morte, cujos valores serão divididos 
entre os dependentes do segurado. Ainda, deve o segurado ser considerado de baixa renda, com 
salário-contribuição igual ou inferior a R$ 1.025,81. Apesar do descontentamento de parte da 
população, o Auxílio-Reclusão tem contribuído para o processo de ressocialização e para a 
manutenção dos dependentes do sentenciado, que não podem sofrer com as penalidades 
aplicadas ao sentenciado.          
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FÓRUM PERMANENTE DE PROCESSUALISTAS  
 

RACHEL LOPES QUEIROZ CHACUR  
 

O Fórum Permanente de Processualistas Civis decorreu do I e II Encontro dos Jovens 
Processualistas do Instituto Brasileiro de Direito Processual Civil (IBDP), respectivamente na 
Faculdade de Direito do Largo São Francisco, em São Paulo (2012), e, Universidade Federal da 
Bahia, em Salvador (2013), dando prosseguimento a proposta do Doutor Paulo Hoffmann, o qual 
ensejou no encontro de 176 processualistas de todo o Brasil, nominados na relação em anexo. 
Integrantes das mais diversas instituições de ensino, os quais atenderam a um convite do histórico 
do Direito Processo Civil, no sentido em ajudar a compreensão e aplicação da mais importante 
Legislação Civil brasileira.  O evento teve o objetivo de discutir as regras do Projeto do novo 
Código de Processo Civil tal qual aprovado na Câmara dos Deputados, assim como revisar os 
enunciados sobre o mesmo Projeto emitidos no I Encontro,realizado em Salvador.  O evento 
divide-se em dois momentos, realizam-se reuniões de grupos coordenados pelos professores 
indicados para refletirem e debaterem sobre tema antecipadamente propostos e depois cada 
grupo apresenta em Plenária, a síntese de propostas, sob a coordenação dos processualistas 
renomados Doutor Fredie Didier Junior (BA) e Doutor Cassio Scarpinella Bueno (SP) e Doutor 
Antonio Adonias Bastos (BA). A metodologia utilizada será de votação indicada pelo relator do 
enunciados aprovados por unanimidade pelo respectivo grupo, submetidos também a aprovação 
da plenária, àqueles que forem aceitos também por unanimidade e aprovados serão 
encaminhados como destaque da versão do Novo Código de Processo Civil aprovada na Câmara 
dos Deputados Federais e Senado Federal (Brasília - D.F.). O Evento conta com importantes 
processualistas do Brasil viabilizando as propostas junto Câmara dos Deputados Federais e Senado 
Federal (Brasília - D.F.), propiciando parcerias com Editoras para viabilizar as publicações de livros 
e artigos do Novo Código de Processo Civil, compondo o Grupo de Centro de Estudos e Pesquisas 
Jurídicas (CEJEJ) das mais variadas áreas das Universidades brasileiras, com estreitamento com a 
Ordem dos Advogados do Brasil.  Os resultados foram a apresentação de propostas de Enunciados 
para submissão à Câmara dos Deputados Federais e Senado Federal (Brasília - D.F.), para 
finalização da versão do Novo Código de Processo Civil. O presente Evento contará com a 
participação de Processualistas, em nível nacional, tratando-se de um encontro fechado para 
debates sobre o Novo Código de Processo Civil, posteriormente com articulações de Cursos de 
curta duração, Cursos "Lato-Sensu" e desenvolvimento de produtos, do qual a Universidade do 
Oeste Paulista representada institucionalmente oferecerá cursos e produtos, por meio do Curso 
de Graduação em Direito e Pró-Reitorias de Extensão e Ação Comunitária e Pró-Reitoria de 
Pesquisa e Pós-Graduação.         
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LEI Nº 12.962, DE 8 DE ABRIL DE 2014: A CONVIVÊNCIA DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE COM OS 
PAIS PRIVADOS DE LIBERDADE. 

 
EDUARDO BUZETTI EUSTACHIO BEZERRO  

 
Trata-se de estudo sobre a Lei nº 12.962/2014, que disciplinou o direito à convivência de crianças 
e adolescentes com os pais privados de liberdade, provisória ou definitivamente, bem como os 
aspectos problemáticos. Justifica-se a pesquisa pela prioridade de proteção aos direitos inerentes 
às crianças e adolescentes, no seio do ambiente familiar, bem como, conciliar os direitos 
decorrentes do poder familiar dos quais não foram destituídos ou suspensos os genitores presos. 
 Abordar os aspectos principais da nova legislação, colocando a convivência familiar de crianças e 
adolescentes no cerne da proteção da família, considerada como uma entidade. O material 
utilizado será por meio de consulta à legislação e obras literárias. Pode-se concluir que grandes 
avanços foram realizados para assegurar a efetividade dos direitos fundamentais consagrados na 
Constituição Federal de 1988, no tocante não só ao direito à convivência familiar dos filhos, 
crianças e adolescentes, com seus genitores que por motivos outros foram segregados provisória 
ou definitivamente e se encontram privados da liberdade, mas aos reeducandos de nosso sistema 
penitenciário, que a realidade vem demonstrando que a busca pela ressocialização, reinserção 
social e necessidade de agregar valores familiares são uma constante e um dos principais 
caminhos a evitar a reincidência.  Porém, decorridos aproximadamente 25 anos da alcunhada 
Constituição Cidadã adveio a Lei nº 12.962/2014 com o objetivo de regulamentar o direito à 
proteção integral e garantia de convivência familiar de crianças e adolescentes com os genitores, 
privados do direito de liberdade, alterando dispositivos do Estatuto da Criança e do Adolescente 
(Lei nº 8.069/90). Seria tal diploma legal a solução às problemáticas enfrentadas quanto ao tema 
da convivência familiar de filhos menores com pais privados do direito de liberdade, ou ainda, já 
existe previsão legal que regulamente adequadamente a matéria, ou, mais uma vez, estamos 
diante de reformas legislativas populistas?  Busca-se fomentar a discussão e desmistificação de 
que é funesta a presença de crianças e adolescentes no sistema carcerário ou penitenciário, 
porque, pior do que o filho saber e ver, pessoalmente, que seu pai está recluso ou detido, mas que 
possui condições de melhorar seu comportamento e de somar valores morais perdidos ao longo 
do tempo na prisão, ou na prática das condutas criminosas ou contravencionais que ensejaram 
seu encarceramento provisório ou definitivo (dependendo da natureza da prisão), é a realidade de 
muitos que sequer têm conhecimento da paternidade ou ainda possuam o registro e 
reconhecimento da filiação, mas são renegados e sobrevivem à mercê da própria sorte, nas ruas e 
debaixo de arranha-céus de nossas cidades, representados pelo menoscabo de genitores que 
desconhecem o real sentido da família e do princípio da paternidade e maternidade responsável. 
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LESÃO CONTRATUAL CAUSADA POR VÍCIO DE CAPITALIZAÇÃO EM CONTRATOS CONSUMEIRISTAS 
DE FINANCIAMENTO À LUZ DO ORDENAMENTO CIVIL BRASILEIRO. 

 
RICARDO GABRIEL DE ARAÚJO  

 
O trabalho visa demonstrar a aplicabilidade do Código de Defesa do Consumidor, nas relações 
consumeiristas dos contratos de adesão realizados entre consumidores e instituições bancárias 
e/ou financeiras, alicerçado no Código Civil Brasileiro. Prioriza o princípio da formação do 
contrato, considerando que o contrato prevalece como lei entre as partes,princípios estabelecidos 
na lei 10.406/2002. O estudo traz uma visão geral aos interessados.Verificou se também que, 
estando o contratante agindo de boa-fé assinado um contrato, e descobrir no futuro que este 
possua cláusula que lhe causou uma lesão, por sua abusividade, mesmo estando expressamente 
convencionado, está poderá ser anulada, por força da Súmula 121 STF.A importância de tal 
trabalho para a profissão jurídica, assim como para os consumidores em geral, é de grande valia 
por demonstrar a relação jurídica havida entre os contratantes em uma relação bancária. O 
presente estudo teve por objetivo trazer uma visão geral a todos os profissionais de áreas 
correlatas. O foco principal foi demonstrar aos interessados a possibilidade de organizar suas 
novas aquisições sem ter qualquer empecilho futuro sobre os valores supervalorizados das 
parcelas dos financiamentos, sempre avaliando as base jurídicas.  Foram realizadas pesquisas 
junto ao site do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo,buscando processos com situações 
análogas ao do estudo, posteriormente levantados os referidos processos para análise minuciosa 
de suas principais peças para um estudo mais detalhado. Realizando um parecer de cada processo, 
por possuir cada um ter sua característica própria-dados de Domínio Público site 
www.tjsp.jus.br. Comprovada capitalização de juros de forma indevida em todos os casos 
analisados, sendo possível revisão de contrato de acordo com o Código Civil Vigente. Lei n° 
4.595/64 -íntegra;Código Civil Brasileiro, Art(s). 111 e 426,Lei 8078/90- contratos;Cada contrato, 
porém, pode requerer outros elementos essenciais, específicos de sua natureza: assim, para a 
compra e venda são elementos essenciais específicos a coisa, o preço e o consentimento, há 
outros contratos que também a entrega da coisa ao depositário e assim por diante."(VENOSA, 
SILVIO DE SALVO, 2004, pp.447-448),Pontes de Miranda (1971, p. 15) destaca o caráter 
remuneratório dos juros, de frutos, pelo uso que o devedor faz do capital em razão de cobertura 
dos sacrifícios de abstinência e riscos sofridos pelo credor.  Assim, conclui-se que havendo 
capitalização indevida cada contrato deverá ser analisado de forma minuciosa para que o 
consumidor faça valer seus direitos dentro da norma jurídica, não sobrecarregando a máquina do 
poder judiciário com ações desconexas e sem qualquer procedente, tornando uma avalanche de 
ações improcedentes.         
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O NOVO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL  
 

RACHEL LOPES QUEIROZ CHACUR  
 

A edição de um Novo Código de Processo Civil envolve uma carga ideológica sob as vertentes de 
sistematizar o novo processo e propiciar maior efetividade e celeridade à tutela jurisdicional. 
Tivemos várias minirreformas legislativas. No entanto, salvo melhor juízo, as reformas não lhe 
retiraram a unidade, tampouco prejudicaram sua compreensão. Entretanto, a pretensão de 
sistematicidade, fruto de um pensamento lógico e científico fundado na razão e no pensamento 
dogmático academicista que tanto marcam nosso estudo processual. O objetivo primordial é dar 
efetividade e celeridade jurisdicional - pois, o fator da morosidade do Poder Judiciário brasileiro 
sempre reporta-se à uma multiplicidade de fatores complexos e críticos, tais como a carência de 
estrutura do Poder Judiciário, a qualidade da gestão cartorária e dos tribunais; a redução da 
quantidade de magistrados em alguns locais do Brasil; a falta de estruturação da Administração 
Pública, tida como a maior demandada na rotina forense; a cultura de litigiosidade contida 
intrínseca em nossa sociedade; o advento de uma nova concepção de direitos e de acesso à 
justiça; a demanda reprimida existente antes da criação de novos direitos e novos mecanismos 
processuais, dentre outros.    Segundo a Comissão encarregada de elaborar o Anteprojeto, em 
síntese, são seis as linhas mestras do novo sistema: 1) Aumentar o ônus financeiro do processo, 
visando a desencorajar aventuras judiciais e, assim, reduzir o número de demandas; 2) Promover, 
perante os Tribunais de segunda instância, um incidente de coletivização, a fim de tornar mais 
célere e eficaz o julgamento das chamadas causas múltiplas, ou demandas de massa, típicas da 
sociedade contemporânea; 3) Reduzir o número de recursos, conferindo celeridade à prestação 
jurisdicional, sem descuidar da segurança jurídica e do respeito ao contraditório; 4) Implantar um 
procedimento único para a fase de conhecimento do processo, adaptável, pelo magistrado, às 
particularidades do direito material discutido na causa,sem prejuízo de um livro dedicado 
especificamente aos procedimentos especiais; 5)Valorização da chamada "força da jurisprudência" 
ou seja, conferir ao magistrado autorização para julgar liminarmente a causa com base em 
posicionamentos jurisprudenciais consolidados, como as súmulas e os recursos representativos de 
controvérsia do atual art. 543-C do Código de Processo Civil; e 6) Ênfase na conciliação como 
mecanismo para a solução de controvérsias.( Cartilha elaborada pela Comissão de Juristas do 
Novo Código de Processo Civil. Senado Federal: Brasília, 2010, p. 7-9); recaindo em 
aproximadamente 165 pontos de debates de alterações legislativas e processuais. Há que ressaltar 
que teremos umas nova legislação. Desta forma, indaga-se sobre a complexidade e amplitude 
inerentes à sistematização do novo códex, a polêmica acerca da elaboração e eventual 
promulgação do novo Código de Processo Civil, do qual enfoque o custo/benefício e respondam 
aos anseios da sociedade.          
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O PAGAMENTO POR SERVIÇOS AMBIENTAIS NAS AREAS DE PRESERVAÇÃO PERMANENTE DA 
BACIA DA CONFUSÃO NO MUNICIPIO DE RANCHARIA-SP: UM ESTUDO SOBRE A VIABILIDADE 

ECONOMICA DA IMPLANTAÇÃO 
 

ADRIANO MORENO JARDIM  
 

O tema Meio Ambiente se tornou muito recorrente hoje em dia, devido a uma degradação 
imposta pelo homem na busca de uma suposta qualidade de vida, que se baseia no consumismo a 
qualquer custo. Este consumismo provocou alterações no ecossistema, afetando diretamente e 
indiretamente toda a estrutura de uma sociedade, pois o meio ambiente fornece serviço 
ambiental gratuitamente para a nossa sobrevivência. A propriedade rural deve respeitar o meio 
ambiente conforme determina a Constituição Federal de 88, devido o instituto da função social, 
mas tal determinação não se apresenta eficaz, se fazendo jus a presença de um novo instrumento 
de proteção ambiental o "pagamento por serviços ambientais". Nusdeo (2012, p.74) assevera: a 
remuneração pelos serviços ambientais teria como objetivo transferir recursos aos beneficiários 
que promovam e ajudem a natureza- principio do protetor recebedor.  Objetivo Geral: Apresentar 
a importância de pagamento por serviços ambientais em áreas de preservação permanente (APP). 
Objetivos Específicos: ? Discutir a precificação dos serviços ambientais no Brasil; ? Apresentar a 
importância das ferramentas de preservação ambiental: Código Florestal e Economia verde; ? 
Verificar exemplos de viabilidade de precificação de serviços ambientais no Brasil; ?  O trabalho 
será desenvolvido através de levantamento bibliográfico, apresentando uma contextualização 
sobre a temática pagamento por serviços ambientais nas áreas rurais em especial as áreas de 
preservação permanente, esclarecendo que, a precificação pode ser uma alternativa de adesão 
aos programas de reflorestamento. O Pagamento por serviços ambientais é um instrumento 
econômico de transação entre duas ou mais pessoas envolvendo a remuneração aqueles que 
promovem a conservação, recomposição ou manejo de áreas de vegetação considerada a fornecer 
certos serviços ambientais.A precificação ambiental foi utilizada na cidade de Extrema Minas 
Gerais com o projeto Conservador de Água e também sendo aplicado em São Paulo com o projeto 
produtor de água apresentando uma aumento de água na região como um manejo sustentável da 
vegetação.Tal instrumento esta presente no novo Código Florestal em seu artigo 41 inciso I como 
programas de conservação do meio ambiente na promoção do desenvolvimento ecologicamente 
sustentável.  A temática ambiental Brasileira apresentou alguns avanços com relação a proteção 
ambiental, mas ainda, requer alguns cuidados hora por falta de leis mais severas, hora por falta de 
fiscalização. O pagamento dos serviços ambientais, instrumento econômico que é vem como 
alternativa para conter esta situação de desastres ambientais no intuito de uma maior adesão por 
parte dos proprietários rurais em prol de uma qualidade ambiental. Nada mais justo do que 
premiar que preservou e conservou suas áreas.A utilização de instrumentos econômicos na área 
ambiental é entendida como uma oportunidade de melhoria na eficiência da política 
ambiental.         
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POLÍTICA AMBIENTAL INTEGRADA: UM ESTUDO SOBRE A GESTÃO AMBIENTAL NA UNOESTE 
 

LEILA MARIA COUTO ESTURARO BIZARRO  
ALBA REGINA AZEVEDO ARANA  

 
As questões pertinentes a gestão e a destinação dos resíduos sólidos gerados pela sociedade são 
de extrema relevância no contexto mundial, posto que a qualidade da vida humana perpassa por 
este tema, visto que a medida que a população aumenta e esta se mantém com modelos de 
consumo insustentáveis, acaba-se destruindo a base da própria sustentação da vida. As 
universidades têm um papel fundamental nesse contexto, pois é o local que por excelência se 
produz conhecimentos e prepara futuros profissionais para o mercado de trabalho. Os problemas 
relacionados à gestão dos resíduos sólidos em universidades são complexos e exigem soluções 
sistêmicas, pautados principalmente na prevenção e redução da geração desses resíduos que se 
dá através de práticas contínuas e integradas de educação ambiental. A problemática levantada 
seria a observação da Universidade pesquisada quanto à importância de implementação de uma 
política ambiental integrada na gestão dos resíduos gerados no campus e a necessidade de 
práticas de educação ambiental no cotidiano acadêmico. Parte-se da hipótese que a gestão 
ambiental integrada na Universidade pode vir a contribuir para mudanças de gestão e 
gerenciamento dos resíduos gerados no campus. E nessa premissa que se justifica entender e 
apresentar tais políticas ambientais na Universidade do Oeste Paulista - UNOESTE sob a 
perspectiva da educação e legislação ambiental vigente, objetivando ser uma referência de gestão 
ambiental. O objetivo da presente pesquisa é apresentar as formas de aplicação de uma política 
ambiental integrada focada na educação ambiental como estratégia para uma Gestão Ambiental 
na Universidade. A metodologia empregada foi, primeiramente, realizar um levantamento 
bibliográfico sobre a temática abordada e, seguidamente, a realização de um estudo exploratório 
descritivo analítico, ancorado na pesquisa-ação com abordagem de pesquisa quali-quantativa, 
utilizando como técnica a observação sistêmica. Este procedimento estabelece uma sequência de 
etapas que contemplam a identificação, separação, pesagem e caracterização dos resíduos sólidos 
gerados nos Blocos B1, B2, B3 e nos quiosques do campus II, para identificação dos processos de 
coleta e disposição final dos mesmos.  Dentre os resultados foi possível reproduzir dados que 
permitem comprovar em parte a hipótese apresentada, pois há iniciativas de gerenciamento de 
resíduos sólidos, porém ocorrem de forma paulatina e desarticulada em relação ao montante de 
sua geração. Constatou-se a existência de um sistema de gerenciamento dos resíduos de papel e 
plásticos.  Por fim, a presente pesquisa apresenta um plano para uma logística ambiental 
sustentável pautada no compromisso da efetivação da missão institucional e através de suas 
práticas ambientais corroborar para a formação de cidadãos com responsabilidade 
socioambiental.          
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PRISÃO PREVENTIVA E O PRINCÍPIO DA PRESUNÇÃO DA INOCÊNCIA 
 

LUANA CRISTINA ROSA  
ANA CLÁUDIA RIBEIRO TAVARES  

 
A prisão preventiva é espécie de prisão cautelar, que tem por objetivo prevenir que o acusado 
cometa novos delitos, garantir a instrução processual, a produção de provas, etc. Em 
contrapartida, temos o princípio constitucional da presunção da inocência, previsto no art. 5º, 
inciso LVII, da CF, que estabelece que "ninguém será considerado culpado até o trânsito em 
julgado de sentença penal condenatória". Resta configurada aparente colisão, pois de um lado 
ninguém pode ser considerado culpado antes da decisão definitiva e, por outro, em determinados 
casos se autoriza a prisão cautelar do indivíduo. Este estudo tem por objetivo, examinar o 
princípio constitucional da presunção de inocência e o instituto da prisão preventiva e determinar 
se há incompatibilidade entre estes. Pesquisa bibliográfica e jurisprudencial. A prisão preventiva é 
uma medida cautelar de encarceramento provisório. Para a sua aplicação é necessário que se 
observe os requisitos essenciais aplicáveis a todas as espécies de prisão cautelar, o fumus 
commissi delicti, prova da existência do crime e indício suficiente de autoria, e o periculum 
libertatis, nos termos do art. 312 do CPP. Por outro lado, deve ser observado o princípio 
constitucional da presunção da inocência ou não culpabilidade. As prisões cautelares, em especial 
a prisão preventiva, se aplicadas com base nos pressupostos e requisitos necessários, não ferem o 
princípio constitucional da presunção da inocência, e ainda segundo o disposto na Súmula 9 do 
STJ, o réu pode ser preso provisoriamente, enquanto apela, e esta prisão não ofende sua 
presumida inocência. No entanto, questiona-se a demora no julgamento da apelação, em que o 
réu presumidamente inocente fica, na grande maioria dos casos, preso provisoriamente por 
anos. Verifica-se, na prática, violação ao princípio da celeridade processual, previsto no art. 5º, o 
inciso LXXVIII da CF, que dispõe que "a todos, no âmbito judicial e administrativo, são assegurados 
a razoável duração do processo e os meios que garantam a celeridade de sua tramitação". Tendo 
em vista que a prisão cautelar não possui caráter punitivo, o excesso de prazo fere o princípio da 
presunção da inocência. A prisão cautelar, em especial a preventiva, é medida excepcional, 
devendo ser aplicada somente quando necessária. O prazo de duração da prisão preventiva é um 
dos principais problemas acerca desta medida, pois sua duração deveria ser por prazo razoável, 
tendo em vista o princípio da celeridade processual. A legislação deveria estabelecer tempo de 
duração para a prisão preventiva, para que esta não seja banalizada e se mostre como pena 
antecipada e utilizada como medida emergencial, para sanar a opinião pública, com a ilusória 
sensação de eficácia do sistema penal. Falta o efetivo cumprimento de princípios como o da 
celeridade processual, garantindo um prazo razoável de duração da prisão preventiva, para que o 
princípio da presunção da inocência não venha a ser ofendido.         
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PROCESSO JUDICIAL ELETRÔNICO: SEGURANÇA E EFICÁCIA? 
 

MÁRCIA EIKO SATO  
 

O problema apresentado pela pesquisa é a aplicação da Lei 11.419/2006, que dispõe sobre a 
informatização do processo judicial; altera a Lei no 5.869, de 11 de janeiro de 1973 - Código de 
Processo Civil; e dá outras providências, cuja importância se dá pelas dúvidas suscitadas quanto a 
segurança e eficácia do trâmite processual. Com a pesquisa pretende-se apontar os elementos que 
tornam seguro o trâmite do processo judicial por meio eletrônico e os benefícios decorrentes 
deste meio de tramitação, apesar dos obstáculos e dificuldades ainda enfrentados. A pesquisa 
bibliográfica foi enriquecida com artigos e reportagens extraídos de revistas e da internet, ante a 
atualidade do tema.  A pesquisa buscou: descrever a dinâmica do processo judicial a fim de atingir 
sua finalidade, "o bem da vida" ; apresentar um panorama do processo judicial eletrônico, forma 
de peticionamento, citação, intimação, contagem de prazos, para demonstrar que a mudança a 
ser operada com a edição da Lei 11.419/2006 é no meio de tramitação do processo judicial 
(eletrônico) e não na sua forma processual (fases); elencar e discorrer sobre os elementos de 
segurança do processo eletrônico (assinatura eletrônica, certificação digital, cadastro de usuários 
no Poder Judiciário); discutir os aspectos positivos propiciados pelo trâmite por meio eletrônico 
(redução de tempo, dos deslocamentos do advogado ao andamento processual, propiciando a 
celeridade processual, redução de recursos materiais, redução de espaço físico para a guarda de 
processos) ; apresentar os obstáculos, dificuldades e as soluções para otimização do processo 
eletrônico judicial. Os benefícios de celeridade e sustentabilidade propiciados pelo processo 
judicial eletrônico são inegáveis. Ainda há obstáculos nos aspecto operacional (programas de 
informática, uniformização pelos Tribunais quanto à forma de transmissão de documentos, 
equipamentos adequados). Cabe a todos os envolvidos e à sociedade a participação , contribuição 
nas discussões e implementação de soluções para que o processo judicial eletrônico alcance seu 
objetivo: a efetiva prestação jurisdicional.         
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PROVA ILÍCITA POR DERIVAÇÃO 
 

MICHELE GALHARDO  
ALESSANDRA RUIZ RAMSEY  

 
No Brasil,algumas decisões jurisprudências e parte da doutrina, tem acatado os princípios da 
razoabilidade e da proporcionalidade quando se trata da utilização de prova ilícita no processo 
penal.Todavia é necessário cautela,pois a utilização desses princípios pode por em risco uma 
garantia constitucional do individuo.Portanto a prova obtida por meio ilícito esta 
determinantemente proibido no Brasil, até mesmo porque os direitos fundamentais é a base da 
democracia não se pode permitir a sua violação em um Estado Democrático de Direito. O 
problema esta na utilização da prova ilícita por derivação, quando uma prova produzida por meio 
ilegal acaba por indicar outra prova que legalmente poderia ser produzida. Demonstrar que as 
provas ilícitas não se confundem com as provas ilegais e as ilegítimas.E com isso diferenciar o 
direito material do direito processual. Pesquisa bibliográfica,jurisprudências e sites 
jurídicos.  Cabimento da prova ilícita por derivação no Estado Democrático de Direito(princípio da 
dignidade da pessoa humana),avaliando o caso concreto os princípios da proporcionalidade e 
razoabilidade. O Código de Processo Penal impõem limites a inadmissibilidade da prova ilícita por 
derivação, logo adota a "teoria mitigada dos frutos da árvore envenenada",ao permitir que as 
provas derivadas das ilícitas possam ser utilizadas quando presente o nexo de causalidade entre 
ambas ou ainda quando as derivadas entre as provas.Tratando-se nesse caso "limitação da 
descoberta inevitável",ou seja, que pela praxe da investigação a comprovação do fato seria 
independentemente de uma ação ilegal, podendo assim a utilização dessa prova no processo 
penal.         
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REMIÇÃO DA PENA COMO INSTRUMENTO DE REINSERÇÃO SOCIAL DO CONDENADO 
 

INAE LUCCHINO FERREIRA  
FABIANE FABRINI DOMINGOS  

RENATO JOSÉ DOS SANTOS MOTA  
ANA CLÁUDIA RIBEIRO TAVARES  

 
A remição da pena decorre do direito do condenado ao trabalho e à educação, computando-se 
como cumprida parte da pena, proporcionalmente, em função dos dias trabalhados e das horas 
estudas. Remir significa subtrair, abater, diminuir pelo trabalho ou estudo parte da pena, na 
proporção de um dia de pena a cada três dias trabalhados. No estudo, computa-se um dia de pena 
a cada doze horas estudadas. Se beneficiam aqueles que cumprem pena em regime fechado, 
semiaberto e, em caso de remição por estudo, também em regime aberto ou livramento 
condicional. Mas muitos sentenciados não trabalham ou estudam por falta de vagas, o que 
demonstra a crise em nosso sistema prisional. A presente pesquisa tem por objetivo demonstrar a 
importância da aplicação da remição da pena de prisão através do trabalho e estudo conforme os 
artigos 126, 127, 128 da lei 12433/2011 (Lei de Execução Penal), observando-se sua importância 
na principal finalidade do sistema prisional que é a reeducação e reintegração social do 
reeducando. O trabalho será realizado através de pesquisa bibliográfica e 
jurisprudencial.  Observando-se que a principal finalidade da execução da pena privativa de 
liberdade é a reinserção social do condenado, entende-se que a remição da pena pode, em muito, 
contribuir para a efetiva ressocialização. Ainda que o sentenciado trabalhe ou estude com o 
objetivo de abater sua pena, este estudo e/ou trabalho contribuirá para sua reeducação. Como os 
dias remidos devem ser computados como de pena efetivamente cumprida, os sentenciados 
fazem questão de trabalhar ou estudar para verem antecipados os lapsos temporais para 
progredirem de regime ou obterem o livramento condicional. Por outro lado, para que se possa 
manter o benefício, tal como concedido, os presos devem manter bom comportamento 
carcerário, pois a prática de falta disciplinar de natureza grave, nos termos dos artigos 50 e 127 da 
Lei 7.210/84 (LEP), implica na perda de até 1/3 (um terço) dos dias remidos. O que se verifica, 
infelizmente, é a carência do Estado-Administração em fornecer a todos sentenciados 
oportunidades de estudo e trabalho, sendo que apenas uma minoria dos reclusos consegue se 
beneficiar da remição, diante da superlotação que se verifica nas unidades prisionais. Assim, para 
se garantir maiores condições de ressocialização, entende-se que o Estado deveria ampliar as 
vagas de trabalho e estudo nos estabelecimentos prisionais, aumentando, destarte, a 
possibilidade de reinserção social dos condenados, através do desempenho de atividades que os 
dignificam. A remição de pena pelo trabalho é um benefício que está ao alcance dos sentenciados 
como forma de antecipar a duração da sanção imposta. Com as pesquisas, pode-se observar que a 
remição de pena não é um instituto que funciona apenas em favor da diminuição da duração da 
pena a ser cumprida, mas também para tentar reacender a cidadania do condenado, oferecendo a 
este, através do estudo e do trabalho, condições de retornar ao convívio social.          
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REQUISITOS PARA AVERBAÇÃO DE CONSTRUÇÃO NO CARTÓRIO DE REGISTRO DE IMÓVEIS E 
ANEXOS 

 
MARCIA LUCCHINO FERREIRA  

MAURICIO SILVEIRA  
ANTONIO JOSÉ FIGUEIRA  

 
A ideia de se dissertar sobre o tema "Requisitos para Averbação de Construção perante o Oficial 
de Registro de Imóveis e Anexos" surgiu de um caso real, em que um Oficial de Registro de 
Imóveis recebeu para fins de averbação um título para averbação de construção, e a qualificou 
negativamente, ou seja, recusou a sua averbação por entender que o título não atendia alguns 
requisitos exigidos pela Lei dos Registros Públicos (Lei 6.015/73); Lei 8.212/91; e da NSCGJ/SP. O 
objetivo do presente trabalho é analisar os requisitos para averbação de construção, ou seja, se há 
todos os requisitos exigidos pelas Leis. Mero levantamento bibliográfico.  A compra e venda de um 
imóvel não pode ser uma ação sem registro, afinal, perante a lei vale o registro, a anotação, as 
provas que mostram o que foi feito e como foi feito. Desta forma, quando se compra, vende, 
constrói, destrói ou realiza qualquer alteração no imóvel ou na documentação de proprietários é 
necessário fazer o devido registrou seja a averbação. Ela é feita no cartório de registro dentro dos 
requisitos exigidos. O presente trabalho analisará quais são esses requisitos exigidos pela Lei. Não 
só os particulares estão obrigados a apresentar a CND do INSS, mas também os Órgãos da 
Administração Pública direta e indireta (municípios, Estados, União, delegacias, escolas etc.).Não 
cabe ao Oficial verificar a ocorrência de prescrição ou decadência das contribuições sociais para a 
seguridade social (quando a construção tem mais de cinco anos, por exemplo). Quem deverá 
certificar isso é a Receita Federal pela CND. Portanto, ainda assim, deverá ser apresentada a 
CND.Verificar na matrícula se já não consta construção averbada. Em caso positivo será hipótese 
de averbação de ampliação de construção ou averbação de demolição da construção existente 
para depois averbar a nova construção.É possível averbar construção em imóvel rural desde que a 
Prefeitura municipal e a Receita Federal expeçam todos os documentos necessários para a 
averbação de construção em imóvel urbano.(Habite-se, certidão de construção, CND do INSS...). A 
área da construção não pode ser superior a metragem do imóvel.Não é possível averbar 
construção e atribuir a sua propriedade a quem quer que seja, nem mesmo a próprio proprietário, 
pois não há como separar a construção do solo em caso de alienação do imóvel.          
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A LUTA PELO ESTADO DE DIREITO AMBIENTAL: ENTRE O LIMITE E O ALCANCE DA NORMA 
JURÍDICA 

 
FÚLVIA LETICIA PEREGO SILVA  

MUNIR JORGE FELICIO  
 

Durante a evolução histórico-econômica do homem, por um longo período, este entendeu que a 
natureza era um sistema dissociado da sociedade, onde poderia dispor de forma ilimitada para 
satisfazer apenas suas necessidades. Entretanto, verificou-se que a visão simplista do homem de 
que poderia dispor de todos os bens naturais da forma como melhor lhe aprouvesse, não poderia 
mais se sustentar. Surge então uma nova consciência, em escala mundial, de que os recursos 
sempre foram escassos, além do que, todos sofreriam as consequências pelo desrespeito à 
natureza, mesmo não tendo contribuído diretamente para a ocorrência dos impactos ambientais. 
Atualmente, o ser humano vive apreensivo, onde não há lugar para a estabilidade, apenas 
incertezas e imprevisibilidades, em transformações crescentes e aceleradas pelo desenvolvimento 
tecnológico, na chamada "sociedade de risco". Na medida em que a sociedade reclama por 
atitudes para solucionar os problemas ambientais, o Estado e o Direito precisam se manifestar 
com a finalidade de tentar resolver ou pelo menos elaborar possíveis soluções para combater os 
efeitos da sociedade de risco e lutar pela sobrevivência da humanidade e garantir o das futuras 
gerações. A ordem jurídica ambiental brasileira é considerada uma das mais modernas e 
avançadas do mundo no que diz respeito à tutela jurídica ambiental. No entanto, a luta por um 
Estado de Direito Ambiental, para se alcançar a tão esperada efetividade jurídica, que é a sua 
aplicação real mudando os fatos sociais e ambientais vigentes, encontra vários limites impostos, 
tais como: o atual sistema exploratório e aniquilador do capitalismo; a ineficiência na 
materialização das normas constitucionais; a inoperância e falência do próprio Estado 
Constitucional de Direito, submisso que está à sociedade industrial, causadora da sociedade de 
risco; a destrutiva relação entre homem e natureza. Surge, então, a problemática do presente 
projeto de pesquisa: Qual o alcance e o limite da norma jurídica ambiental por um Estado de 
Direito Ambiental? Justifica-se a necessidade de uma reflexão pragmática sobre a concepção do 
Estado de Direito Ambiental que ultrapasse os confins da norma legal e examine os complexos 
fenômenos jurídicos, políticos e socioeconômicos, os quais condicionam sua viabilidade e utilidade 
social, onde se busque o verdadeiro alcance da norma jurídica ambiental em prol de um meio 
ambiente ecologicamente equilibrado.  Discorrer sobre a luta pelo Estado de Direito Ambiental, 
trazendo consigo uma reflexão do alcance e do limite da norma jurídica ambiental.  Será utilizada 
a lógica dedutivo-indutiva, através da pesquisa bibliográfica e documental, com a identificação de 
conceitos importantes, interpretação jurídico e ambiental relacionados com o objeto de estudo, 
pela técnica de documentação indireta e bibliográfica. E ainda, uma pesquisa exploratória, 
ancorado no método empírico-analítica e histórica, com abordagem de pesquisa diagnóstica. 
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ACESSIBILIDADE JURIDICA 
 

MARI ANGELA PELEGRINI  
DENISE REGINA DOS SANTOS  

 
O tema desperta interesse na comunidade jurídica, acadêmica e sociedade pela importância na 
acessibilidade das pessoas com deficiência a todos as informações e meios para integração e 
efetividade dos direitos Verificar as dificuldades de acesso às informações por parte das pessoas 
com deficiências no âmbito administrativo e judicial, inclusive em relação aos meios eletrônicos de 
acesso ao PJe (Processo Judicial Eletrônico). Utilizando-se o método de entrevistas em 
profundidade, com ênfase na qualidade das respostas e não quantidade, poucas pessoas, com 
deficiência, no âmbito do município de Presidente Prudente/SP, serão entrevistadas. Máximo de 
10 (entre estudantes universitários e advogados). Serão entrevistados em suas residências ou em 
seu local de trabalho, de acordo com a preferência de cada um. O roteiro para entrevista será 
focado nos relatos de dificuldade às informações e concretização dos direitos básicos, 
principalmente de acesso ao judiciário com a instauração do processo judicial eletrônico. A análise 
das respostas será feita de forma simples, sem cômputo de índices/percentuais ou gráficos 
matemáticos, por amostragem, tendo em vista a peculiaridade da pesquisa, cujos resultados serão 
analisados a partir de uma interpretação qualitativa, em comparação com o que já foi pesquisado 
na literatura nacional.        Unoeste     
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COLETA SELETIVA: DESAFIOS DAS POLÍTICAS PÚBLICAS E LEGISLAÇÕES PERTINENTES 
 

LUCAS MARCELO GALINDO  
RACHEL LOPES QUEIROZ CHACUR  

MARCIA LUCCHINO FERREIRA  
LUCIANA CLÁUDIA DA SILVA LIMA  

 
O presente projeto de pesquisa busca expor idéias inovadoras e que tragam conscientização e 
proteção em relação ao meio ambiente, os quais colaborarão para com vários os fatores da vida 
no dia à dia do ser humano. O objetivo geral do projeto é avaliar a implantação oficial da Coleta 
Seletiva na Cidade de Presidente Prudente S.P. e legislações pertinentes. Os objetivos específicos 
são contribuir para com a formação de um melhor caráter do cidadão no que tange o meio 
ambiente; abordar várias formas de armanezamento de lixos orgânicos e inorgânicos; levantar as 
formas de descarte dos lixos orgânicos e inorgânicos na Cidade de Presidente Prudente S.P., 
avaliar o interesse coletivo sobre a natureza; enfocar o Homem como o principal destruidor da 
natureza; abordar as legislações pertinentes sobre o Meio Ambiente e analisar as políticas públicas 
e os incentivos fiscais para as empresas e cidadãos que aderirem a coleta seletiva voltadas a 
educação ambiental na Cidade de Presidente Prudente S.P., sempre aliadas ao desenvolvimento 
tecnológico e voltadas aos benefícios para com toda a sociedade; 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. 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 chegar a um fim, ou seja, para 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. 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. e 
órgãos públicos estaduais e federais, como CETESB, SISNAMA, CONAMA, IBAMA, Ministério do 
Meio Ambiente. Vale ressaltar que serão consultados somente dados públicos, de conhecimento 
notório, não olvidando em questões de ordem ética.       O tema é "COLETA SELETIVA: DESAFIOS 
DAS POLÍTICAS PÚBLICAS E LEGISLAÇÕES PERTINENTES" levantará várias situações de cunho legal 
e prático, perpassando pela abordagem da educação ambiental, políticas públicas, legislações 
pertinentes e seus reflexos no âmbito municipal, para, por conseguinte, atingir o objetivo final, 
que é alcançar o equilíbrio do Homem e o seu meio ambiente.      
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PROTEÇÃO CONSTITUCIONAL AO MEIO AMBIENTE - A DIFICULDADE DA SUA EFETIVA 
APLICABILIDADE NA REALIDADE SOCIAL.  

 
SOELLYN DE GOES GREGÓRIO  

SHIRLEY OLIVEIRA LIMA NOMURA  
 

O trabalho a ser apresentado trata-se da difícil aplicação da norma Constitucional de Proteção ao 
Meio Ambiente, por razão do Poder Econômico desregrado. Neste sentido, num primeiro 
momento há o conceito acerca do meio ambiente, ao depois, a Evolução Constitucional de 
Proteção Ambiental. Mais adiante, o tratamento vigente da Constituição Federal em relação ao 
meio ambiente, bem como a complexidade de aplicar esta norma na realidade social. Isto porque 
a sociedade moderna é consumista, tendo em vista a tecnologia que se amplia cada vez mais. 
Desta forma, demonstrar que com o trabalho em conjunto do Poder Público e da sociedade, há 
possibilidade de ter uma efetiva Educação ambiental, contribuindo assim com um modelo de vida 
sustentável e melhorando a qualidade de vida da sociedade atual e as posteriores. Por derradeiro, 
conscientizar a sociedade de consumir de forma sustentável, assim, o Poder Econômico será 
obrigado a mudar sua produtividade para uma economia verde.  Os objetivos são: Demonstrar 
para a sociedade que há uma norma sustentável e que garante uma qualidade de vida a todos, 
inclusive das gerações futuras. Que para que esta norma legal funcione se faz necessário o 
trabalho em conjunto do Poder Público com a sociedade, ou seja, uma Educação Ambiental ativa, 
mudando o modelo de vida de forma sustentável. Por fim, apresentar que não há qualidade de 
vida sem equilíbrio ambiental.  O material para o trabalho são doutrinas específicas na área de 
Direito Constitucional Ambiental Curso de Direito Ambiental A Era dos Direitos Código da 
Constituição Federal, Código Penal, Código de Processo Penal. Livro Vade mecum Direito 
constitucional brasileiro Proteção Constitucional do Meio Ambiente Novo dicionário Aurélio de 
língua portuguesa Curso de Direito Ambiental Brasileiro. Curso de direito ambiental brasileiro. A 
Constituição federal e a efetividade das normas ambientais.        Não houve custas no trabalho      
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A APOSENTADORIA ESPECIAL 
 

LUCIANA FERREIRA DE SOUZA  
ADRIANA APARECIDA GIOSA LIGERO  

 
       O presente trabalho busca analisar o benefício previdenciário denominado aposentadoria 
especial. Sendo que, a Lei Complementar 8.213/91, trata da aposentadoria especial nos artigos 57 
e 58, como também acaba por analisar sua evolução legislativa, os requisitos exigidos aos 
segurados que exercem atividade em ambiente de trabalho expostos a agentes nocivos 
prejudiciais à saúde e à integridade física. A concessão da aposentadoria especial é repleta de 
controvérsias por parte do INSS (Instituto Nacional do Seguro Social), que na maioria das vezes se 
dá em razão das constantes alterações legislativa. Sendo assim, este estudo objetiva debater os 
aspectos legais, as dificuldades encontradas por contribuintes no que diz respeito à concessão do 
beneficio e o entendimento dos Tribunais diante da negativa da Previdência Social, bem como a 
exigência de laudo técnico, o preenchimento do formulário do P.P.P. (Perfil Profissiográfico 
Previdenciário), pelas empresas. Trata-se, de um dos benefícios previdenciários mais complexos. 
Palavras-chave: Aposentadoria Especial. INSS (Instituto Nacional do Seguro Social). Alteração 
Legislativa. 
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A LEI Nº 11.718/08 COMO CONCRETIZAÇÃO DO DIREITO FUNDAMENTAL À APOSENTADORIA POR 
IDADE  

 
ALINE FAGUNDES DOS SANTOS  

 
       O sistema de previdência social no Brasil antes da Constituição Federal de 1988, não 
apresentava instrumentos de proteção ao trabalhador rural, em que pese boa parte da população 
brasileira ocupar o meio rural para garantir o seu sustento. Somente no ano de 1971 o trabalhador 
rural foi abrangido pelo sistema previdenciário, enquanto que a trabalhadora rural somente teve 
de fato sua proteção com o advento da Constituição Federal de 1988. A partir deste cenário 
constitucional de 1988, tivemos o estabelecimento da aposentadoria por idade no meio rural com 
diminuição de cinco anos de idade em relação aos trabalhadores do meio urbano. No de 2008, 
através da Lei nº 11.718/91, os trabalhadores rurais que deixaram o campo sem implementarem 
todos os requisitos para a concessão da aposentadoria por idade, foram novamente protegidos 
através de legislação infraconstitucional que de fato proporcionou a concretização do direito 
fundamental a aposentadoria por idade. 
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A POSSIBILIDADE DE RETORNO ANTECIPADO AO TRABALHO DE EMPREGADOS EM GOZO DE 
BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO AUXÍLIO DOENÇA 

 
JOSE DE OLIVEIRA COSTA FILHO  

ALINE FONSECA FRANCO  
 

       O presente artigo objetiva discutir as legislações previdenciárias e trabalhistas, assim como 
entendimentos doutrinários e jurisprudenciais referentes ao benefício previdenciário de auxílio 
doença e seus reflexos no contrato de trabalho. Para tanto, se analisou a competência para 
decisão acerca da incapacidade laboral, da concessão e cessação do benefício previdenciário. 
Destacou-se ainda o tratamento doutrinário e dos tribunais superiores sobre a mitigação dos 
efeitos do contrato de trabalho frente à sua suspensão na vigência do auxílio doença. Ao final, em 
face do embasamento jurídico legal, permitiu-se concluir que a concessão da alta pela autarquia 
previdenciária é requisito obrigatório para que o trabalhador em gozo de auxílio doença retorne 
ao trabalho antes da data fixada para o final de seu benefício. 
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A REFORMA POLÍTICA E O VOTO DISTRITAL  
 

LUCAS FERREIRA FURLAN  
 

       Resumo No presente artigo trataremos do tema da reforma política no Brasil sobre tudo na 
possibilidade da implantação do sistema de voto distrital para as eleições legislativas, falaremos 
sobre o sistema proporcional que é atualmente adotado, destacando como ele funciona e 
apontando a nosso ver seus pontos falhos, como o fato de deputados com pequenas votações 
conseguirem se eleger pelo uso dos votos da legenda partidária, logos depois analisaremos a 
fundo o sistema distrital, destacando seus pontos positivos e também suas falhas é problemas que 
o Brasil pode enfrentar tendo uma vez implantado o respectivo sistema eleitoral, como, v. g. o 
número excessivo de partidos políticos. Encerramos com os outros temas em que nossa opinião 
devem ser debatidos durante o processo de reforma política e nossas conclusões sobre a 
implantação do voto distrital. Palavras- chave: Voto, Parlamento, Eleições, Sistema e Distritos. 
Abstract In this article we tackle the issue of political reform in Brazil on everything in the 
possibility of implementing a district voting system for parliamentary elections, will talk about the 
proportional system that is currently adopted, highlighting how it works and pointing in our view 
their weak points, as the fact that MPs with small voting manage to elect the use of the votes of 
party label, logos then analyze in depth the district system, highlighting its strengths and its flaws 
are also problems that Brazil may face having once deployed its system election, for example the 
excessive number of political parties. We close with the other topics in our opinion should be 
discussed during the process of political reform and our conclusions about the implementation of 
the district vote. Keywords: Voting, Parliament, Elections System and Districts 
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A TEORIA DA DECISÃO NO DIREITO SOB A ÓTICA DA PRÁTICA DISCURSIVA JURÍDICA. 
 

ANA AUGUSTA RODRIGUES WESTIN EBAID  
RACHEL LOPES QUEIROZ CHACUR  

 
       É característica marcante no meio daqueles que desempenham atividades jurídicas, o Ato de 
Decisão. Nas sociedades contemporâneas o estudo do ato de decidir exige uma maior adequação 
para se deparar com as questões da modernidade. Neste trabalho, buscar-se á a analise dos 
contornos teóricos da Teoria da Decisão, sob uma perspectiva da prática discursiva jurídica. Deste 
modo, nosso objetivo com este estudo é encontrar uma definição para o que podemos chamar de 
decisão e também analisar os instrumentos conceituais tradicionalmente usados pelos juristas 
para finalmente mostrar os últimos estudos realizados, com a questão da teoria da decisão 
jurídica. Parece-nos interessante examinar o problema do fenômeno da positivação do direito 
aliado ao agrupamento das normas em um conjunto normativo imposto pela obediência as leis, 
decretos, princípios gerais de direito, regulamentos, contratos, etc. 
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ALTERAÇÕES INTRODUZIDAS PELA LEI N° 12.529/2011 QUANTO AO MOMENTO PARA ANÁLISE 
DOS ATOS DE CONCENTRAÇÃO DE EMPRESA. 

 
MAYARA SOUZA DE OLIVEIRA  

JOÃO PAULO ANGELO VASCONCELOS  
 

       O presente artigo visa apresentar algumas alterações trazidas pela lei antitruste de 2011 ao 
sistema de análise dos atos de concentração de empresa. Na vigência da lei anterior, os agentes 
econômicos participantes escolhiam entre a submissão prévia ou a posteriori do ato ao Conselho 
Administrativo de Defesa Econômica - CADE. Com a promulgação da nova Lei Antitruste, a análise 
passou a ser necessariamente prévia e, com efeito, a operação societária ou empresarial só 
poderá ser concretizada após decisão positiva do CADE, sob pena de aplicação de multa. A novel 
regulação coloca em debate doutrinário os prós e contras advindos com a modificação, os quais 
serão analisados no decorrer deste artigo. 
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ANÁLISE ECONÔMICA AO DIREITO 
 

ROBSON MILANI  
CAMILA RAMOS DOS SANTOS  

ANA AUGUSTA RODRIGUES WESTIN EBAID  
EDER CANZIANI  

 
       Vivemos em um mundo contemporâneo e globalizado, envolvendo diversos tipos de 
sociedade, cultura e sistemas sociais e políticos. Entre tais um dos mais importantes seria a 
economia que rege as ligações e trocas de mercadoria em todo o mundo, onde há uma alteração 
constante nesse sistema, variando de cultura e forma de viver. Outro sistema que está em nosso 
dia a dia e devemos abordar com maior intensidade é o Direito, onde também se faz presente em 
nosso cotidiano. A economia e o direito se fazem presente e interligados de forma espontânea em 
nossa sociedade atual, sendo um para o outro imprescindível, pois ambos em harmonia gera uma 
amenização nos conflitos atuais, o direito atuando aonde deve impor limites a uns e mostrando 
direitos à outros, em uma sociedade de desigualdades financeiras o fator Direito se faz presente 
balanceando cada direito e dever; onde as necessidades de cada um são infinitas e os produtos e 
matérias primas finitas e muitas vezes até escassa. Tal estudo visa demonstrar em nosso cotidiano 
o quanto estamos dependentes dos dois sistemas, e o quanto são cruciais para nossa 
sobrevivência em coletividade, abordar os pros e contras de cada um é uma tarefa encantadora, 
pois há tantos questionamentos.  
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AS TUTELAS DE URGENCIA NO NOVO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL 
 

RACHEL LOPES QUEIROZ CHACUR  
 

       A Reforma do Código de Processo Civil brasileiro traz à baila o tema da autonomia de um Livro 
e Capítulo "Da Tutela Cautelar" e demais medidas de urgência, no Código de Processo Civil. O 
presente artigo científico aborda a evolução histórica do Direito Processual Civil Brasileiro e as 
legislações brasileiras pertinentes até a análise do Projeto e Ante-Projeto do Novo Código de 
Processo Civil brasileiro.  UNIVERSIDADE DO OESTE PAULISTA 
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AUTONOMIA DA PROVA TÉCNICA NO PROCESSO 
 

DANIEL NAVARRO PUERARI  
MARCO ANTONIO DE ARAUJO PORTES  

RODRIGO GRAZINOLI GARRIDO  
 

       A prova técnica é obtida pela analise científica de evidências materiais relacionadas a um 
litígio, auxiliando o julgador. Esta goza de grande influência na sociedade atual, apesar de 
processualmente se mostrar hierarquicamente nivelada aos outros meios de prova. Como a 
legislação resguarda ao juiz livre apreciação das provas para seu convencimento, este pode 
desconsiderar a necessidade do exame pericial ou os resultados do mesmo. Dessa forma, buscou-
se avaliar o grau de autonomia que goza a prova técnica no processo, avaliando as limitações do 
juízo na sua apreciação. Foi possível concluir que o controle total do juiz sobre a produção e 
valoração da prova técnica é contrário à visão do processo democrático. No entanto, para que não 
reste dúvida quanto ao valor da prova técnica, esta deve respeitar métodos científicos modernos e 
normatizados, que obedeça a um sistema de gestão da qualidade e que respeite ao máximo o 
contraditório.  
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BENEFÍCIOS POR INCAPACIDADE NO REGIME GERAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL 
 

VICTOR CELSO GIMENES FRANCO FILHO  
 

       O presente estudo tem por objetivo tecer uma análise sucinta a respeito dos benefícios por 
incapacidade no Regime Geral de Previdência Social (RGPS). A questão se resume, a saber, as 
principais diferenças e peculiaridades de cada um destes benefícios. Tal assunto é de interesse de 
toda sociedade, tendo em vista o grande número de benefícios concedidos diariamente. Para 
tanto, faz-se necessário realizar a análise da concessão do benefício, seus requisitos e seu amparo 
legal. 
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CONCEPÇÕES TEÓRICAS E FILOSÓFICAS DO ABORTO DE ANENCÉFALO: ENTENDIMENTO DOS 
VOTOS DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL  

 
RACHEL LOPES QUEIROZ CHACUR  

GUSTAVO HENRIQUE BORGES POLEGATI  
 

       A pesquisa discutiu a efetividade da recente decisão do Supremo Tribunal Federal, com 
enfoque na Arguição de Descumprimento de Preceito Fundamental 54 que tornou desnecessária a 
autorização judicial para o aborto, no caso de fetos anencéfalos.A problemática se funda no 
reconhecimento do Direito de escolha da gestante em realizar o abortamento nesses casos.O 
Supremo Tribunal Federal, na Arguição de Descumprimento de Preceito Fundamental de número 
54, julgou procedente o abortamento nos casos de anencefalia, reconhecendo direito de escolha 
da gestante, que poderá optar em realizar o abortamento ou não, sendo necessário apenas laudo 
médico simples. Não há mais necessidade de autorização judicial, basta apenas a autorização 
médica. No entanto, o debate enfoca a problemática do objeto da decisão do Supremo Tribunal 
Federal, a qual deixa à cargo do médico, fazer ou não o abortamento, sem nenhuma fiscalização 
do Estado, o que possivelmente enseja em abortamentos ilegais ou então no risco de ocorrer falso 
laudo médico e abortamento de fetos saudáveis.Os debates dos juristas e a sociedade abordam a 
segurança jurídica e o amadurecimento da cidadania em nosso país, para tamanho avanço de 
opção das gestantes, em um tema tão polêmico e complexo, quanto o Aborto.  Universidade do 
Oeste Paulista - UNOESTE. 
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DA RESPONSABILIDADE DO FORNECEDOR NO E-COMMERCE PELO FATO E VICIO DO PRODUTO OU 
SERVIÇO 

 
MARTINIGLEI DA SILVA AGUIAR SANTOS  

SÉRGIO MASTELLINI  
 

       O presente trabalho acaba por analisar a responsabilidade do fornecedor no e-commerce pelo 
fato e vicio do produto ou serviço, utilizando a Lei 8.078/90, denominada de Código de Defesa do 
Consumidor, como legislação básica, agregando os demais institutos jurídicos utilizados para 
tutelarem o direito dos consumidores virtuais. O trabalho também demonstrará a evolução nas 
relações de consumo e a sua implantação na Web. Nesse sentido, debate-se as hipóteses de 
defesa do consumidor bem como a defesa do fornecedor na decorrência do fato e vicio do 
produto através da comercialização via internet. Questiona-se se as legislações atuais são 
suficientes para garantir a segurança jurídica ao consumidor virtual nos contratos de compra e 
venda. 
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DO EMPRESÁRIO À EMPRESA: ASPECTO EVOLUTIVO 
 

RAUL DURIZZO DE OLIVEIRA  
AMANDA DURIZZO OLIVEIRA  

CARLA BONOMO  
PEDRO TEÓFILO DE SÁ  

 
       O Código Francês de Napoleão contribuiu para a definição dos atos de comércio, onde não se 
considerava o sujeito, mas sim o objeto da atividade, o que não foi diferente com o regulamento 
737, e o Código Comercial brasileiro. Porém, em 1942, a Itália codificou os atos da empresa 
criando a teoria da empresa. Com isso, permitiu, a partir de então, uma visualização diferente 
daquela trazida no Código Francês e no Regulamento 737, de modo a identificar o empresário e a 
empresa como sujeitos distintos. Tanto que o Código Civil de 2002, em seu artigo 966 define a 
figura do empresário, portanto, modernamente, não mais se confunde os termos empresa e 
empresário, posto que aquela é uma abstração da vontade do empresário, e este, por sua vez, é o 
sujeito que exercita e dá vida á empresa, que também não se confunde com estabelecimento 
empresarial. 
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DOS ATOS DE COMÉRCIO À TEORIA DA EMPRESA: UMA ABORDAGEM TEÓRICA 
 

ALEXANDRE DE MENDONÇA NASCIMENTO  
CARLA BONOMO  

PEDRO TEÓFILO DE SÁ  
 

       O presente trabalho tem como objetivo geral estudar os atos de comércio, e como objetivo 
específico analisar o seu desenvolvimento numa abordagem teórica para chegar ao tratamento do 
atual Código Civil. O sistema liberal Francês, apoiado no Código Napoleônico, deu origem aos atos 
de comércio, caracterizando tais atos e não o comerciante, pois não considerava o sujeito, mas 
sim, o objeto negocial desenvolvido. O Código Comercial brasileiro de 1850 também silenciou com 
relação à definição. No entanto, logo depois, na Itália surgiu a teoria da empresa que contribuiu 
para diminuir a celeuma, tendo sido adotada pelo Código Civil brasileiro de 2002, no seu art. 966, 
quando definiu a figura do empresário. 
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FACÇÕES CRIMINOSAS: O CASO DO PRIMEIRO COMANDO DA CAPITAL - PCC 
 

PAULA DOS SANTOS BIGOLI  
EDUARDO BUZETTI EUSTACHIO BEZERRO  

 
       Este artigo elucida as teorias sobre o surgimento de uma das maiores organizações criminosas 
do Brasil: o Primeiro Comando da Capital - PCC. Criado na Casa de Custódia de Taubaté-SP por 
presos que prometiam lutar a favor de seus direitos e contra a opressão do Estado que tinha total 
descaso com a situação dos presídios do país: superpopulação carcerária, condições desumanas, 
castigos cruéis e outros fatores foram determinantes para que a revolta fosse instaurada. Ao longo 
dos 20 anos de sua história, o PCC construiu um império do crime, eliminando seus inimigos, 
aliando-se a outras facções e conquistando soldados que são fiéis aos mandamentos do "partido", 
que praticamente monopoliza o crime, tendo em São Paulo, poucos concorrentes a altura.  
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INCONSTITUCIONALIDADE DA REDUÇÃO DA MAIORIDADE PENAL 
 

LUCAS FERREIRA FURLAN  
 

       Resumo O presente artigo fará uma analise a respeito da Inconstitucionalidade da Redução da 
Maioridade Penal no Brasil, falaremos primeiro a respeito da atual punição destinada aos menores 
infratores, logo depois faremos um panorama geral sobre a maioridade penal no mundo, 
trataremos da constitucionalidade ou inconstitucionalidade do tema defendendo este ultimo 
posicionamento, em seguida apresentaremos a solução que nos parece mais adequada para a 
criminalidade infantil e ao final manifestaremos as nossas conclusões a respeito do tema. Palavras-
chave: Infrator, Redução, Menor, Inconstitucionalidade e Punição  
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JUÍZO UNIVERSAL DA FALÊNCIA E EXECUÇÕES DE CRÉDITOS FISCAIS 
 

JADIR RAFAEL DA SILVA FILHO  
 

       O presente artigo aborda as peculiaridades do processo de falência, tais como a aplicação do 
princípio da universalidade do juízo falimentar. Intenta abordar suas exceções, com foco nas 
execuções fiscais. Por fim, demonstra os seus reflexos na classificação de credores. 
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MOVIMENTOS MULTITUDINÁRIOS 
 

MURILO DELANHESI DE OLIVEIRA  
MÁRIO YUDI TAKADA  

 
       O presente trabalho trata dos Movimentos Multitudinários, que são movimentos praticados 
por multidões, causando danos em propriedades e as pessoas. Terá como papel principal, após 
serem apresentadas as características destes movimentos, fazer uma diferenciação com as demais 
formas de manifestação popular, concluindo com a responsabilização estatal por atos praticados 
nesses movimentos. O tema proposto neste artigo é de notável importância, em razão da 
atualidade do tema, afinal recentemente tivemos em nosso país movimentos multitudinários, que 
foram os manifestos da população que tomaram as ruas contra a corrupção, a qualidade dos 
serviços públicos e os gastos com a copa do mundo, muitas vezes em meio a saques, depredações 
e violência para com os manifestantes. 
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O CONSUMIDOR NA ÓTICA JURÍDICA 
 

JULIANE NAGAFUGI DE SOUZA COSTA  
BRUNO COELHO GONÇALVES  

ANA AUGUSTA RODRIGUES WESTIN EBAID  
EDER CANZIANI  

 
       Devido às diversas transformações operadas na sociedade, a Constituição federal de 1988, 
incorporou em suas normas a proteção do consumidor, consubstanciada no artigo 5º, inciso XXXII 
"O Estado promoverá, na forma da lei, a defesa do consumidor". Desta garantia constitucional, 
originou-se o "Código de Defesa do Consumidor", Lei nº 8.078, de 11 de setembro de 1990, 
objetivando estabelecer uma relação de equilíbrio entre consumidores e fornecedores. Este 
código reconheceu a vulnerabilidade e hipossuficiência, do consumidor, colocando ao seu dispor 
institutos e instrumentos que lhe garantem as efetivas e integrais prevenção e reparação dos 
danos que lhe tenham sido causados pelo fornecedor de produtos ou serviços. Este código 
constituiu um poderoso instrumento de ordem legal que também repercutiu na ordem 
econômica, disciplinando a coerência dos agentes nas relações de consumo. Assim, o presente 
trabalho busca analisar a efetividade do Código de Defesa do Consumidor, sob uma perspectiva 
econômica, abordando seu aspecto de eficiência nas relações de consumo. Eis algumas das facetas 
do presente trabalho, que visa promover um estudo vislumbrando o critério de eficiência 
econômica frente às garantias do consumidor. 
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O DESVIO DE FINALIDADE DO ESTÁGIO E O RECONHECIMENTO DO VÍNCULO EMPREGATÍCIO 
 

THAIS FERNANDA NUNES DE BRITO  
ALESSANDRA CORREA ALVES  

MARI ANGELA PELEGRINI  
 

       O presente artigo apresenta o estágio extracurricular como sendo uma atividade que 
possibilita ao estudante a prática daquilo que lhe fora apresentado em âmbito acadêmico. Os 
direitos e obrigações dos estagiários estão contidos na lei 11.788/2008. Aqui trataremos 
principalmente da hipótese em que o estágio é desvirtuado, deixando de proporcionar a vivência 
do aprendizado, sendo utilizado somente como mão de obra barata. O artigo versa sobre a 
possibilidade de reconhecimento do vínculo empregatício, não havendo adequação nas atividades 
exercidas pelo estagiário com aquelas previstas no termo de compromisso, ou ainda, quando não 
condizem com a aplicação prática do âmbito acadêmico. 
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PECULIARIDADES DO PROCESSO CIVIL AMBIENTAL 
 

MARCELO FARINA DE MEDEIROS  
LILIAN CARLA DOS SANTOS  

 
       Com a constitucionalização do Direito Ambiental, em 1988, tornou-se possível a edição de 
normas que tivessem como objetivo a proteção do meio ambiente e garantindo assim qualidade 
de vida ao ser humano. No entanto, para se tornar efetiva a proteção ao bem ambiental, ao lado 
de normas materiais protetivas surge a necessidade de normas processuais aptas a atender às 
particularidades desse ramo do direito. Por se tratar de matéria que atinge direitos 
transindividuais, ou seja, abrange interesse de grupos e indivíduos indetermináveis, a utilização do 
microssistema processo coletivo, aliando regras do sistema previsto no Código de Processo Civil às 
particularidades das leis 7.347/85 e 8.072/90, é medida satisfatória para preservação deste 
macrobem. Assim, como o sistema do Código de Processo Civil não alcança de forma satisfatória a 
proteção dos direitos difusos, necessários se faz o diálogo das fontes entre sistema e 
microssistema.  
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PRIMEIRAS CONCLUSÕES SOBRE O PODER DO JUIZ NA RECUPERAÇÃO JUDICIAL FRENTE ÀS 
DECISÕES DA ASSEMBLEIA GERAL DOS CREDORES 

 
DANIELLE YURIE MOURA  

JOÃO PAULO ANGELO VASCONCELOS  
ANA AUGUSTA RODRIGUES WESTIN EBAID  

 
       O presente artigo tem por objetivo refletir sobre o instituto da recuperação judicial de 
empresa, introduzido no ordenamento jurídico por força da Lei 11.101/2005. Com base na nova 
ordem legal, reflete-se sobre os sujeitos que atuam na recuperação judicial, dando-se destacada 
atenção ao papel deliberativo do magistrado. Demonstra-se a possibilidade de ocorrência de 
colisão do poder decisional do juiz com o poder deliberativo dos credores, bem como a 
necessidade de ambos recorrerem não somente à lei que regula a recuperação, mas também às 
normas contidas na Constituição Federal, sem descuidar dos princípios econômicos e não 
econômicos. A sobreposição da atuação judicial ante as decisões da Assembleia Geral dos 
Credores deve pautar-se na tutela de interesses sociais, difusos e coletivos, bem como, 
razoavelmente, do direito dos credores.  
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PODE O JUDICIÁRIO AGIR CONCRETAMENTE ALÉM DOS LIMITES DE SUA COMPETÊNCIA - 
ATIVISMO JUDICIAL E JUDICIALISMO DA POLÍTICA 

 
ALINE FONSECA FRANCO  

JOSE DE OLIVEIRA COSTA FILHO  
 

       O Estado Social Democrático e as normas programáticas previstas na atual Constituição, 
propiciaram aumento da demanda ao Judiciário, face ao estabelecimento de uma conscientização 
de direitos. Nesse cenário, somando-se a intensa produção legislativa, abre-se espaço para 
implemento de mudanças no Judiciário, verificadas pela alteração na forma de julgar 
anteriormente embasada na subsunção do fato à norma, passando a adotar critérios finalísticos de 
hermenêutica, com aplicação de princípios gerais de direitos. Surgem, assim, a judicialização do 
direito e o ativismo judicial. Diversas decisões nesses moldes foram emanadas pelo Judiciário, as 
quais alcançam efeitos em questões sociais e políticas. Tal posicionamento traz à tona discussões 
sobre legitimidade dessa atuação. O presente aborda o assunto, trazendo aspectos históricos e 
decisões apresentando posicionamentos favoráveis e contrários. Concluiu-se que não há como 
defender a total ausência de atuação do Judiciário, mas não é razoável uma interferência judicial 
demasiada, sob pena de afronta ao princípio republicano. 
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PROVA TESTEMUNHAL - PROSTITUTA OU PRINCESA? 
 

ERICA DA SILVA POISLER  
DANIELA ROSA DE CARVALHO MARINHO  

DIEGO DUTRA SILVA PAPPOTTI  
MARCELO FARINA DE MEDEIROS  

 
       Este artigo visa apresentar a evolução histórica da prova testemunhal, componente de suma 
importância para a busca da verdade e a efetivação da justiça. Desde sua origem, o ser humano 
pratica um dos seus piores defeitos: a mentira. Se o ser humano se conscientizasse e deixasse de 
mentir ao menos em juízo, como ocorre em alguns países, indubitavelmente, os magistrados 
brasileiros não seriam induzidos a erro, aplicando a lei com mais eficácia, e tal prova seria 
considerada a princesa. Mas pior do que simplesmente ocultar a verdade com informação 
inverídica, é mentir em juízo, o que certamente acarreta em graves danos à relação jurídica entre 
autor, réu e Estado, prejudicando o andamento do processo e, principalmente, a busca pela 
verdade e pela justiça, dando à prova testemunhal a alcunha de prostituta das provas. 
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QUAL LIBERDADE RELIGIOSA É BOA PARA OS NEGÓCIOS? 
 

ALDIR GUEDES SORIANO  
 

       Segundo o estudo do pesquisador norte-americano Brian Grim, a analise estatística de dados 
coletados ao redor do mundo permite afirmar que a liberdade religiosa é boa para a economia e 
também para os negócios. A partir desse dato objetivo, o presente trabalho demonstra que 
somente a liberdade religiosa fundada no liberalismo político pode ser realmente benéfica tanto 
para a sociedade quanto para a economia, e também para os negócios. Além disso, o trabalho 
apresenta duas concepções jus-filosófica que fundamental a liberdade pública em estudo: 1) 
liberal, já mencionada e 2) Anti-liberal. 
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RESTROSPECTIVAS SOBRE O INSTITUTO DA ARBITRAGEM 
 

RACHEL LOPES QUEIROZ CHACUR  
 

       Os objetivos das reformas do Código de Processo Civil estão pautados nas finalidades da 
Constituição Federal e na revisitação dos institutos processuais. O advento da Lei n.º 9307/1996 
de 23 de Setembro de 1996 que regulamenta o instituto da Arbitragem, traz à tona o debate da 
eficácia da Lei e sua aplicabilidade como um dos meios alternativos de resolução de conflitos, com 
o fito de cumprir os objetivos do processo e alcançar a pacificação social.  UNIVERSIDADE DO 
OESTE PAULISTA. 
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TITULOS DE CRÉDITO: ORIENTAÇÕES SOBRE O CHEQUE 
 

WESLEY APARECIDO DA SILVA  
CAMILA CORTES DO CARMO  

PEDRO TEÓFILO DE SÁ  
 

       O objetivo geral do da pesquisa é estudar o cheque sem suficiente provisão de fundos, e o 
objetivo específico consiste em analisar as consequências da sua emissão e recebimento pelas 
partes, credor e devedor. Os títulos de crédito são documentos utilizados para comprovação de 
um valor literal autônomo devido. Existem vários tipos de títulos de crédito que podem ser 
utilizados por pessoas jurídicas ou físicas, a exemplo do cheque que é objeto deste estudo. O 
cheque, por ser ordem de pagamento à vista também poderá circular pré-datado, figurando como 
promessa de pagamento. Nesse caso, as partes firmam nova relação jurídica obrigacional verbal, 
devendo ser respeitada a nova data para pagamento. O desrespeito à nova relação jurídica 
firmada poderá gerar direito a indenização ao emitente, quando prejudicado. 

 


