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INFLUÊNCIA DOS PRINCÍPIOS NAS DECISÕES JUDICIAIS 
 

ANDRESSA RANGEL DINALLO - UNIVERSIDADE DO OESTE PAULISTA - UNOESTE 
SAMARA MONAYARI MAGALHÃES SILVA - UNIVERSIDADE DO OESTE PAULISTA - UNOESTE 

SHIRLEY OLIVEIRA LIMA NOMURA - UNIVERSIDADE DO OESTE PAULISTA - UNOESTE 
 

Toma-se a importância dos princípios nas decisões judiciais,sendo estes fundamentos que 
direcionam as atitudes tomadas por pessoas que convivem no âmbito jurídico.Muito se discute 
sobre os novos princípios,podendo ser citado sucintamente o da fundamentação das decisões 
judiciais tais como o da ampla defesa,da boa fé,adequação,efetividade e o da duração razoável do 
processo. Apresentar como os princípios ordenam na interpretação das leis processuais,sendo 
estes pressupostos lógicos e necessários nas diversas normas legislativas.    O primeiro princípio a 
ser destacado é o Princípio do devido processo legal.Este surgiu em 1354 d.C,a partir do rei da 
Inglaterra.O decreto inspirou a Magna Carta de 1215,pacto entre o rei João e os barões.De acordo 
como inciso LIV do art. 5º da Constituição Federal.Este princípio confere a todo sujeito de 
direito,no Brasil,o direito a um processo devido.Dessa maneira o devido processo legal é um 
direito fundamental,que auxilia o interprete na solução de questões relacionadas a concretização 
de valores.Cada aperfeiçoamento corresponde a um principio constitucional do processo, 
que,embora implícito,é de grande importância.Surgem,então,os princípios da boa-fé 
processual,adequação e da efetividade. O princípio da Boa-Fé processual,no art.5º do NCPC 
dita:"aquele que de qualquer forma participa do processo deve comportar-se de acordo com a 
boa-fé". Os sujeitos processuais devem agir com boa-fé, que nesse caso, deve ser entendida como 
uma norma de conduta. Podemos citar como exemplo às regras de proteção os arts. 79 e 81 do 
CPC.O auge deste princípio se deu por uma expansão da exigência de boa-fé do direito privado ao 
direito público.Já o Princípio da efetividade, ganhou status de princípio constitucional de ordem 
processual, após 16 anos de tramitação no congresso da EC nº. 45/2004, ao incluir o inciso 
LXXVIII,no art.5º,da CF,criando como direito individual "a razoável duração do processo e os meios 
que garantam a celeridade de sua tramitação. O art.4º do CPC reforma este princípio:"As partes 
tem o direito de obter em prazo razoável a solução integral do mérito,incluída a atividade 
satisfativa".Este princípio deve ser visto como uma garantia de acesso a ordem jurídica justa.O 
Princípio da Adequação,Hans Welzel deu o surgimento a este princípio,que ensina que não se 
pode considerar criminosa uma conduta tolerada pela sociedade, ainda que se enquadre em uma 
descrição típica. Comenta-se de condutas que,embora formalmente típicas,por hora descrita no 
tipo penal,são materialmente atípicas,porque socialmente adequadas.Em suma podemos observar 
a individualidade de cada principio que foi citado,no entanto cada um deles se relacionam de 
maneira marcante no processo civil. Conclui se que os princípios descritos no código de processo 
civil,além de se estenderem para as demais áreas jurídicas,tem como objeto uma prestação 
jurisdicional mais justa e eficiente,importante assim salientar que eles são basilares no direito 
processual.         
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A IRREGULARIDADE EM TERRAS DEVOLUTAS: UM ESTUDO DO PONTAL DO PARANAPANEMA 
 

MARIANE PATRICIA SARGI - UNIVERSIDADE DO OESTE PAULISTA - UNOESTE 
 

A origem da ocupação de áreas urbanas e rurais delineia o desenvolvimento de determinada 
região, bem como suas características socioeconômicas. Sabendo desses contornos é sumária a 
importância do estudo da origem ocupacional e a discussão do resultado dessa ocupação como 
cumprimento da função social da propriedade a época. A temeridade gerada pela indefinição 
sobre a propriedade real da terra gera dificuldade para o desenvolvimento socioeconômico de 
todas as regiões do Estado. Obsta os investimentos e colabora para a ocorrência de conflitos pela 
posse da terra. Cientificamente, é importante e atual o tema discutido, remeterá a classe 
acadêmica e principalmente a jurídica a pesquisa e o conhecimento aprofundando o assunto dada 
sua relevância social, além disso o trabalho possui cunho extrínseco visando trazer praticidade e 
aplicação das leis sobre o tema e função social ao despertar interesse da comunidade em geral 
sobre a questão fundiária regional.  Tem por objetivo discutir a irregularidade fundiária no Pontal 
do Paranapanema com vistas na função social da propriedade. Como objetivo específico este 
trabalho de pesquisa irá desenvolver o histórico das terras devolutas nas constituições desde a 
Imperial até a CF de 1988; Estudo da Lei n° 601/50, Decretos e o Estatuto da Terra; reflexão da 
Constituição Estadual Paulista à luz da Constituição Federal de 1988;abordar o processo 
discriminatório nas suas fases administrativa e judicial e apresentar sugestões apontando a 
efetividade da regularização fundiária no Pontal do Paranapanema. Sua realização dar-se-á por 
meio de vasta bibliografia buscando a intertextualidade e interdisciplinaridade, isto é, lançar-se-á 
mão de outras ciências, não obstante far-se-á buscas doutrinárias, jurisprudenciais e disposições 
legais sobre o tema.            
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RACHEL LOPES QUEIROZ CHACUR - UNIVERSIDADE DO OESTE PAULISTA - UNOESTE 
JOAO OTAVIO DE LIMA - UNIVERSIDADE DO OESTE PAULISTA - UNOESTE 

 
O presente projeto de pesquisa busca abordar a dogmática do tema "Dos Atos Processuais no 
Novo Código de Processo Civil", considerando as alterações legislativas federais e iminente sanção 
presidencial do Novo Código de Processo Civil.  O Objetivo geral do projeto AVALIAR a concepção 
dos Atos Processuais no Novo Código de Processo Civil.Os objetivos específicos são ABORDAR a 
concepção teórica de Atos Processuais e suas classificações no ramo das Ciências 
Jurídicas;VERIFICAR as formas dos Atos Processuais;INTERPRETAR a eficácia legislativa dos Atos 
Processuais;ANALISAR os prazos processuais;LEVANTAR as tendências burocráticas de adaptação 
dos cartórios e a rotina forense;APRESENTAR o fluxograma dos Atos Processuais no Novo Código 
de Processo Civil e COMPARAR os conteúdos do Código de Processo Civil de 1973 e de 
2016;sempre com o fim comum de cumprir os Princípios constitucionais e Informativos do 
Processo Civil para obtenção da resolução de conflitos de interesses na sociedade. Métodos de 
Abordagem.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.Têm-se o método dedutivo e 
indutivo.Para o desenvolvimento metodológico, pretende-se executar pesquisa com o 
levantamento do referencial bibliográfico,legislativo e pareceres de Comissões próprias.De acordo 
com esta proposta os dados serão analisados 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.Na área jurídica primamos pela análise lógico-racional utilizada 
nas interpretações literais e semânticas da norma processual,sua eficácia e efeitos e os reflexos na 
rotina forense.A Coleta e Análise de dados ocorrerá independentemente de autorização prévia, 
por se tratar de informações públicas constantes nas páginas oficiais dos órgãos públicos, como 
por exemplo no Ministério da Justiça,Conselho Nacional de Justiça,Senado Federal,entre 
outros.       Central de Pesquisa da Pós-Graduação da UNOESTE - CCPq     
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MEDIAÇÃO, CONCILIAÇÃO E ARBITRAGEM NO NOVO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL 

 
RACHEL LOPES QUEIROZ CHACUR - UNIVERSIDADE DO OESTE PAULISTA - UNOESTE 

BRUNO COELHO GONÇALVES - UNIVERSIDADE DO OESTE PAULISTA - UNOESTE 
JULIANE NAGAFUGI DE SOUZA COSTA - UNIVERSIDADE DO OESTE PAULISTA - UNOESTE 

 
O presente projeto de pesquisa estudará a dogmática do tema "MEDIAÇÃO, CONCILIAÇÃO E 
ARBITRAGEM NO NOVO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL", sob a perspectiva da nova Lei do Código de 
Processo Civil.No Brasil, ganha-se cada vez mais espaço a tentativa de resolver os conflitos e 
buscar um acordo entre as partes antes que elas abram processos e busquem seus direitos a partir 
de um processo no Judiciário.As medidas de resolução de conflitos, já muito utilizadas em outros 
países, traz uma nova perspectiva quanto à agilidade e eficácia na resolução do litígio.Contudo, o 
advogado, principal agente dentro do processo, pode perder espaço com essa mudança?A 
problemática imposta pelo projeto de pesquisa entabulado justifica-se pela predominância de um 
modelo tecnicista e instrumental para uma nova era de desjudicialização dos conflitos de 
interesses.A tônica da legislação é uma mudança de paradigma, não olvidando a participação 
democrática das partes e do advogado, no âmbito de meios alternativos de resolução de conflitos 
ou etapas endo-processuais e extra-processuias, aptas a resultados ensejadores de pacificação 
social.O presente projeto de pesquisa pretende esclarecer e desmistificar o conceito de Mediação, 
Conciliação e Arbitragem, com a avaliação aprimorada da ideologia da proposta do Novo Código 
de Processo Civil. O objetivo geral é AVALIAR a concepção dos institutos da MEDIAÇÃO, 
CONCILIAÇÃO e ARBITRAGEM no Novo Código de Processo Civil.Os objetivos específicos:a) 
ABORDAR a concepção teórica de meios alternativos de resolução de conflitos no ramo das 
Ciências Administrativas e Jurídicas;b) VERIFICAR as formas dos de implantação de meios 
alternativos de resolução de conflitos;c) INTERPRETAR o texto legal do Novo Código de Processo 
Civil, naquilo concernente a temática, de forma racional e lógica;d) ANALISAR o Projeto de 
Mediação, Conciliação e Cidadania proposto pelo Conselho Nacional de Justiça;e) ANALISAR a 
manutenção ou exclusão da Arbitragem no Novo Código de Processo Civil;f) LEVANTAR o 
planejamento de estratégias de implantação da Mediação, Conciliação e Arbitragem, no Brasil;g) 
APRESENTAR o fluxograma da organização das Centrais de Mediação, Conciliação e Cidadania e 
das Comissões de Arbitragem;h) COMPARAR os conteúdos do Código de Processo Civil de 1973 e o 
Novo Código de Processo Civil, naquilo referente ao problema proposto. 1 
Materiais.Permanentes.Consumo.2 Métodos de Abordagem.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 (método dedutivo e indutivo). Para o desenvolvimento metodológico, 
pretende-se executar pesquisa com o levantamento do referencial bibliográfico, legislativo e 
pareceres de Comissões próprias; selecionado para o desenvolvimento da pesquisa.        CCPq - 
Universidade do Oeste Paulista - UNOESTE     
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PRECEDENTES JUDICIAS NO SISTEMA PROCESSUAL BRASILEIRO  
 

RACHEL LOPES QUEIROZ CHACUR - UNIVERSIDADE DO OESTE PAULISTA - UNOESTE 
 

O presente projeto de pesquisa analisará um novo modelo de Teoria dos Precedentes Judiciais, no 
Brasil. Inicialmente, abordaremos a distinção de dois sistemas jurídicos ou modelos processuais 
dominantes, denominados "civil law" e "common law", aplicados com o advento do Novo Código 
de Processo Civil. Para tanto, far-se-à necessária a apresentação dos novos conceitos para a 
operacionalização dos precedentes, seja pela "ratio decidendi" ou "obter dictum", os quais 
justificam a origem etimológica do instituto processual. Serão analisadas as questões teóricas, 
posteriormente, a operacionalização do mesmo, perante o 1º e 2º Grau de Jurisdição. A 
problemática central debaterá se o instituto do Precedente Judicial versa sobre uma otimização 
dos mecanismos recursais no modelo processual brasileiro. Para tanto, far-se-à necessário 
comprovar, se a adoção do instituto é a forma mais adequada de valorização da jurisprudência e 
se gerará efetividade ao processo e a tutela jurisdicional. Em contraponto, se o instituto manterá o 
corolário das garantias constitucionais ou se versará tão somente como um instrumento de 
racionalização do sistema judicial. O objetivo geral é comparar os sistemas jurídicos, "common 
law" e "civil law" e conflitar com os Principios Constituiconais.Os objetivos específicos são:a) 
Abordar os sistemas jurídicos predominantes "common law" e "civil law" caracterizando-os em 
seus ramos;b) Identificar os conflitos do sistema "common law" com os Principios 
Constitucionais;c) Verificar através do sistema jurídico utilizado atualmente no Brasil, os possíveis 
conflitos na implantação do common law como fonte de lei;d) Correlacionar os sistemas jurídicos 
"common law" e "civil law" identificando os conflitos, com a mudança no Novo Código de 
Processo Civil. Serão utilizados materiais permanentes e de consumo à serem utilizados no 
desenvolvimento da pesquisa.A etimologia da palavra método é constituída por dois termos 
gregos:meta (por,através de) e hodós (caminho). Os Métodos de Abordagem serão serão método 
dedutivo e indutivo.Para o desenvolvimento metodológico,pretende-se executar pesquisa com o 
levantamento do referencial bibliográfico,legislativo e pareceres de Comissões próprias.De acordo 
com esta proposta os dados serão analisados 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.Na área jurídica primamos pela análise lógico-racional utilizada 
nas interpretações literais e semânticas da norma processual,sua eficácia e efeitos e os reflexos na 
rotina forense.A coleta e Análise de dados ocorrerá independentemente de autorização prévia, 
por se tratar de informações públicas constantes nas páginas oficiais dos órgãos públicos,como 
por exemplo no Ministério da Justiça e Conselho Nacional de Justiça.       CCPq- Universidade do 
Oeste Paulista - UNOESTE     
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A (I)LEGITIMIDADE ATIVA DO MINISTÉRIO PÚBLICO NA AÇÃO CIVIL EX DELICTO 
 

RODOLFO CENTEIO FIGUEIREDO - UNIVERSIDADE DO OESTE PAULISTA - UNOESTE 
EDUARDO BUZETTI EUSTACHIO BEZERRO - UNIVERSIDADE DO OESTE PAULISTA - UNOESTE 

 
       Ilícitos penais geram consequências em nosso ordenamento jurídico que podem ultrapassar a 
esfera penal ensejando a possibilidade de reparação dos prejuízo sofridos pela vítima na esfera 
cível. É a chamada ação civil ex delicto. Nosso Código de Processo Penal em seu art. 68 estabelece 
que, quando o titular do direito à reparação do dano for pobre, compete ao Ministério Público a 
execução da sentença condenatória ou a ação civil. Entretanto, com o advento da Defensoria 
Pública na Constituição Federal de 1988, incumbindo-lhe a função de orientação jurídica e a 
defesa dos necessitados, passou-se a questionar a legitimidade do parquet. Concluímos que, 
manteve-se a legitimidade extraordinária do Ministério Público posto tratar-se de uma progressiva 
inconstitucionalidade do artigo em comento.  
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A ÁREA DE PRESERVAÇÃO EM FACE DA LEI Nº 12.651/12. DO RETROCESSO À ILEGALIDADE  
 

GABRIEL NUNES ZANGIROLAMI - UNIVERSIDADE DO OESTE PAULISTA - UNOESTE 
FÁBIO FERREIRA MORONG - UNIVERSIDADE DO OESTE PAULISTA - UNOESTE 

 
       Este artigo tem como objetivo apresentar uma discussão teórica relacionada às novas 
disposições sobre Área de Preservação Permanente (APP) inserida no Novo Código Florestal. O 
trabalho analisa os aspectos gerais da APP, enfocando a descrição e estudo do seu sistema 
jurídico, propondo uma discussão acerca das novas regras relacionadas com as normas do antigo 
Código Florestal, a fim de verificar ou não a existência de retrocessos na nova legislação. O 
método utilizado foi o dedutivo legal, aplicando-se interpretação de textos legais, doutrina e 
jurisprudência. Em geral, conclui-se que realmente houve um retrocesso à ilegalidade no que 
tange à proteção das áreas que envolvem as APPs, de modo que o Novo Código Florestal não se 
adequa aos princípios ambientais da prevenção, precaução e proibição ao retrocesso, o que reduz 
claramente a proteção ambiental que é considerada um direito e dever de todos.  
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A ATUAÇÃO DO ADMINISTRADOR NO CUMPRIMENTO DA FUNÇÃO SOCIAL DIANTE DO CÓDIGO DE 
DEFESA DO CONSUMIDOR. 

 
PEDRO TEÓFILO DE SÁ - UNIVERSIDADE DO OESTE PAULISTA - UNOESTE 

ALESSANDRA HARUMI SAKAI DOS SANTOS - UNIVERSIDADE DO OESTE PAULISTA - UNOESTE 
CARLA BONOMO - UNIVERSIDADE ESTADUAL DE LONDRINA - UEL 

 
       O Administrador desempenha um papel de extrema importância dentro das organizações. 
Para que a organização funcione é preciso além da atenção com a clientela, o envolvimento da 
gestão, em busca de resultados positivos. Prezar por cada cliente individualmente, não é mais uma 
necessidade e sim uma obrigação. As empresas, ao buscarem a finalidade lucrativa devem praticar 
a Função Social, e analisar a importância e o seu papel na sociedade. Diante disso, este estudo tem 
como objetivo é o de analisar o papel do administrador para fazer cumprir a função social, 
atendendo às regras da relação de consumo no fornecimento de produtos ou prestação de 
serviços. Para tanto, se pesquisará a importância da Função Social na atualidade e a atuação do 
administrador frente a empresa, a fim de cumprir a Função Social de acordo com o Código de 
Defesa do Consumidor. 
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A CONSTITUCIONALIZAÇÃO DO MEIO AMBIENTE NO BRASIL 
 

FÚLVIA LETICIA PEREGO SILVA - UNIVERSIDADE DO OESTE PAULISTA - UNOESTE 
MARIDALVA ABREU MAGALHAES ANDRADE - UNIVERSIDADE DO OESTE PAULISTA - UNOESTE 

MUNIR JORGE FELÍCIO - UNIVERSIDADE DO OESTE PAULISTA - UNOESTE 
 

       As constituições federais que antecederam a de 1988 não se preocuparam com a tutela 
jurídica ambiental, vez que, até então, os recursos naturais eram considerados inesgotáveis, 
utilizados, por isso, de forma desregrada, sob um enfoque econômico-utilitarista. O objetivo desse 
estudo é verificar a evolução histórica da proteção jurídica ambiental nas constituições brasileiras, 
trazendo o fenômeno da constitucionalização ambiental como um direito fundamental. Utilizou-se 
como metodologia a lógica dedutivo-indutiva, através de pesquisa bibliográfica ancorada no 
método histórico-empírico-analítico, partindo-se de uma abordagem geral das constituições 
federais para uma abordagem particular do atual ordenamento jurídico constitucional. Conclui-se 
que a atual Carta Magna, diferentemente das anteriores, criou um direito fundamental a um meio 
ambiente ecologicamente equilibrado, como bem coletivo essencial ao bem estar do povo, fonte 
de direitos de titularidades igualmente coletivas, base da preservação da natureza e garantia de 
equilíbrio ecológico para as atuais e futuras gerações. 
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A COOPERAÇÃO DO ESTUDANTE UNIVERSITÁRIO NA PREVENÇÃO E NO COMBATE À CORRUPÇÃO 
 

JULIANE NAGAFUGI DE SOUZA COSTA - UNIVERSIDADE DO OESTE PAULISTA - UNOESTE 
BRUNO COELHO GONÇALVES - UNIVERSIDADE DO OESTE PAULISTA - UNOESTE 

ANA AUGUSTA RODRIGUES WESTIN EBAID - UNIVERSIDADE DO OESTE PAULISTA - UNOESTE 
 

       O presente artigo tem por objetivo estudar o universo que circunda a corrupção, os malefícios 
que provoca na sociedade e a contribuição do estudante universitário para transformação deste 
quadro. Sabe-se que o estudante universitário possui um olhar crítico sobre as mais variadas 
situações da vida humana, além de prestarem uma excelente oferta de bons propósitos ao se 
formarem e desempenharem suas funções enquanto profissionais no mercado de trabalho, nos 
mais variados ramos e atividades. Cultivando a honestidade, a moralidade, e o bom senso deste os 
bancos acadêmicos, o estudante terá grandes chances de ser um profissional de sucesso no 
futuro, abarcando consigo uma bela imagem de pessoa exemplar a ser seguida, podendo pelo seu 
exemplo transformar o ambiente em que vive. Conquanto, os bons exemplos motivam um 
verdadeiro combate a corrupção, e um ótimo aliado para a prevenção do mesmo, ao qual devem 
estar sempre ligados os estudantes universitários. 
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A CORRELAÇÃO DO DESENVOLVIMENTO DA ECONOMIA EM CRISE E DO CONSUMO EM PARALELO 
COM A CAPACIDADE CONTRIBUTIVA E OS IMPOSTOS INDIRETOS 

 
BEATRIZ VIEIRA MUCHON - CENTRO UNIVERSITÁRIO ANTÔNIO EUFRÁSIO DE TOLEDO DE 

PRESIDENTE PRUDENTE/SP 
THAÍS ROSENBAUM BERGO - CENTRO UNIVERSITÁRIO ANTÔNIO EUFRÁSIO DE TOLEDO DE 

PRESIDENTE PRUDENTE-SP 
 

       Para o fomento de qualquer setor da economia necessário se faz o alto consumo. 
Independentemente do setor relacionado, este cresce com a sua capacidade de gerar lucros que 
consequentemente gerará mais empregos. Aqueles que, no dado momento, estão empregados, 
tem possibilidade de consumir mais (especialmente além dos elementos básicos a sobrevivência) e 
assim se inicia um ciclo que garante a rotatividade e crescimento econômico. Contudo, tal 
relacionamento é afetado de forma direta pela forma de atuação dos impostos. O objetivo do 
presente artigo é demonstrar a fatídica relação entre a capacidade contributiva do individuo e a 
incidência dos impostos diretos no mercado econômico. O método utilizado foi o dedutivo. O 
resultado alcançado foi apresentar a influência da tributação na sociedade, concluindo-se que a 
capacidade contributiva interfere verticalmente no consumo social.  Centro Universitário Antônio 
Eufrásio de Toledo de Presidente Prudente-SP 
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A CRISE DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITOS E A PROPOSTA DA RAZÃO COMUNICATIVA / THE 
CRISIS OF THE DEMOCRATIC STATE OF LAW AND THE PROPOSAL OF COMMUNICATIVE REASON 

 
RAFAELA CARQUEIJEIRO MORO - CENTRO UNIVERSITÁRIO EURÍPEDES DE MARÍLIA - UNIVEM 

 
       A partir da consideração do direito como médium à interação social e tomados os 
pressupostos compreendidos no estudo da ação comunicativa, este artigo se propõe a apresentar 
uma base argumentativa ao cenário de descrença frente à crise do Estado democrático de direitos. 
Oportuno - e como objetivo - se apresenta neste trabalho informar e esclarecer causas e 
consequências da derrocada do Estado de direitos, bem como o desenvolvimento deste - talvez 
uma boa expressão - ciclo. Não é possível prever o futuro da sociedade, nem sequer é o objetivo 
deste estudo sugerir previsões, ou mesmo afirmá-las com categoria, porém, antes apresentar, 
fundamentalmente na visão e teorias de Jürgen Habermas, proposta de solução, tendo como 
destinatários os sujeitos de direitos, inseridos no campo do mundo da vida. 
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A EVOLUÇÃO POLÍTICA BRASILEIRA  
 

LUCAS FERREIRA FURLAN - UNIVERSIDADE DO OESTE PAULISTA - UNOESTE 
SÉRGIO MASTELLINI - UNIVERSIDADE DO OESTE PAULISTA - UNOESTE 

 
       RESUMO O presente artigo tem como objetivo realizar um convite à análise histórica de nossa 
evolução política ao longo do primeiro século da República. Este foi construído, utilizando-se 
pesquisas bibliográficas, leituras e fechamentos, para que, dessa forma, possamos conseguir 
entender os fatos que influenciaram a elaboração do gênese da atual Constituição Federal. Foi 
realizada uma análise concisa dos principais períodos pelos quais o país passou desde a 
proclamação da República, até o fim da ditadura militar, destacando-se os erros e acertos do 
passado, que influenciaram o constituinte da atual Carta da República, quando de sua elaboração, 
concluindo-se que os sucessivos governos autoritários que se alternaram no poder, no primeiro 
século da República, influenciaram para que esta possuísse um caráter extremamente garantista, 
no que se refere à tutela de liberdades públicas. 
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A FALTA DE PREVISÃO LEGAL ESPECÍFICA NA UTILIZAÇÃO DO SALITRE NA COMIDA: UMA AMEAÇA 
À SAÚDE DO CONSUMIDOR 

 
ERICA DA SILVA POISLER - UNIVERSIDADE DO OESTE PAULISTA - UNOESTE 

FÁBIO FERREIRA MORONG - UNIVERSIDADE DO OESTE PAULISTA - UNOESTE 
 

       Este artigo objetiva apresentar uma discussão teórica sobre os perigos dos alimentos 
industrializados e da comida consumida em restaurantes composta com nitrato de sódio e de 
potássio, conhecidos como "salitre". O trabalho estuda informações científicas e jurídicas a fim de 
verificar eventual falta de clareza legislativa. O método utilizado foi o dedutivo legal, atribuindo-se 
interpretação de textos legais, doutrinários e jurisprudenciais. Conclui-se que há uma celeuma 
entre a conduta dos fornecedores e a legislação quanto aos riscos significativos à saúde do 
consumidor, somada à inércia das autoridades, para considerar como crime inerente à relação de 
consumo oferecer alimentos com salitre aos consumidores, de modo que o Código Penal não 
versa diretamente sobre esse assunto, constatando-se a necessidade urgente dos órgãos e 
autoridades brasileiras atuarem com maior rigor e aprimorarem o ordenamento jurídico. 

 



Anais do Encontro de Ensino, Pesquisa e Extensão – ENEPE 
919 

Presidente Prudente, 19 a 22 de outubro, 2015. ISSN: 1677-6321 

 
  

Pesquisa (ENAPI )    
 
Comunicação oral  

UNIVERSIDADE DO OESTE PAULISTA - UNOESTE 
CIÊNCIAS SOCIAIS APLICADAS  

Direito    

 
 

A IMPORTÂNCIA DA PARCERIA PÚBLICO-PRIVADA NO DESENVOLVIMENTO DO PAÍS 
 

BARBARA CANDIDO DE ARAUJO - UNIVERSIDADE DO OESTE PAULISTA - UNOESTE 
 

       O estudo em questão tem como objetivo a análise do fenômeno da delegação de atividades 
estatais que, recentemente, tem sido explorado no Brasil, principalmente no setor estrutural, 
porém não com a frequência esperada e/ou necessária. Para tanto, fora utilizada a pesquisa 
bibliográfica e a concatenação das informações divulgadas pela mídia quanto ao assunto. Assim, 
será apresentado o enfoque histórico da alteração na prestação de serviços públicos e como tem 
se dado a mesma atualmente, de modo a viabilizar melhorias em diversos campos da sociedade 
brasileira. Portanto, além da observação, serão elencadas possíveis soluções para os gargalos do 
desenvolvimento, valendo-se dessa ferramenta administrativa com o intuito de incentivar a 
discussão sobre o tema e expandir os conhecimentos acadêmicos. 
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A INFLUÊNCIA DO CONSTITUCIONALISMO PLURIUNIVERSAL E A NOVA ORDEM PROCESSUAL CIVIL 
BRASILEIRA 

 
ADRIANA APARECIDA GIOSA LIGERO - UNIVERSIDADE DO OESTE PAULISTA - UNOESTE 

GILBERTO NOTÁRIO LIGERO - CENTRO UNIVERSITÁRIO ANTONIO EUFRÁSIO DE TOLEDO 
 

       Este artigo trata da influência do constitucionalismo moderno, multifacetário e em níveis 
sobre o direito processual civil, considerado um dos ramos mais importantes do direito público. A 
superação dos cânones convencionais exclusivistas do constitucionalismo tradicional, por força de 
uma sociedade aberta e pluralista, acabou por alterar as condições do processo civil, o qual passou 
a ser visto sob este prisma pluriuniversal, especialmente em tempos de um Novo Código de 
Processo Civil. 
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A JORNADA DE TRABALHO DOS BANCÁRIOS E O EXERCÍCIO DO CARGO DE CONFIANÇA 
 

ANDREIA REGINA DELIBORIO SILVA - UNIVERSIDADE DO OESTE PAULISTA - UNOESTE 
 

       Do exposto, infere-se que este trabalho teve por intuito analisar, sem, contudo esgotar, todas 
as questões que dizem respeito aos exercentes de cargo de confiança e sua jornada de trabalho 
bem como os exercentes de cargo de gestão.  biblioteca  

 



Anais do Encontro de Ensino, Pesquisa e Extensão – ENEPE 
922 

Presidente Prudente, 19 a 22 de outubro, 2015. ISSN: 1677-6321 

 
  

Pesquisa (ENAPI )    
 
Comunicação oral  

UNIVERSIDADE DO OESTE PAULISTA - UNOESTE 
CIÊNCIAS SOCIAIS APLICADAS  

Direito    

 
 

A PERMISSIBILIDADE DA APLICAÇÃO DA PRISÃO TEMPORÁRIA AO CRIME DE ASSOCIAÇÃO 
CRIMINOSA DO ARTIGO 288 DO CÓDIGO PENAL 

 
THAIS FERNANDA NUNES DE BRITO - UNIVERSIDADE DO OESTE PAULISTA - UNOESTE 

EDUARDO BUZETTI EUSTACHIO BEZERRO - UNIVERSIDADE DO OESTE PAULISTA - UNOESTE 
 

       O presente artigo traz como questionamento a possibilidade de aplicar a prisão temporária 
(espécie de prisão cautelar processual) ao crime de associação criminosa (antigo crime de 
quadrilha ou bando), constantes do artigo 288 do Código Penal. A Lei 12.850/2013 trouxe, dentre 
outros assuntos, alterações ao referido artigo, modificando alguns de seus elementos, bem como 
seu nomen iuris. A controvérsia se dá em razão do rol taxativo do artigo 1º, inciso III da Lei 
7.960/89 (um dos requisitos essenciais) ainda conter a expressão "quadrilha ou bando". Diante de 
tais alterações, o presente artigo demonstrará se há possibilidade de invocar a prisão temporária 
neste tipo penal, ainda que não conste expressamente seu nomen iuris no rol dos crimes que 
admitem esta modalidade de prisão, sem que haja violação dos preceitos fundamentais que 
regem o Direito. 
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A QUEIMA DA PALHA DE CANA-DE- AÇÚCAR E SEUS EFEITOS À POPULAÇÃO: ANÁLISE JURÍDICA À 
LUZ DE PRINCÍPIOS AMBIENTAIS 

 
FERNANDA TEODORO DA SILVA - UNIVERSIDADE DO OESTE PAULISTA - UNOESTE 

FÁBIO FERREIRA MORONG - UNIVERSIDADE DO OESTE PAULISTA - UNOESTE 
 

       A queima da palha da cana-de-açúcar tem como consequência graves danos ao meio ambiente 
e à saúde da população. Assim, o presente artigo objetiva analisar os aspectos que envolvem o 
cultivo da cana-de-açúcar, a queima de sua palha e suas consequências ao meio ambiente e à 
saúde da população em geral à luz dos princípios ambientais da precaução, prevenção e 
desenvolvimento sustentável, com a finalidade de demonstrar alguns instrumentos jurídicos afim 
de promover a preservação do meio ambiente nessas áreas com menor incidência de gases 
poluentes na atmosfera, além de promover uma melhora na saúde da população dessa região. O 
método empregado foi o dedutivo legal, aplicando-se a interpretação legislativa, doutrinária e 
jurisprudencial. Conclui-se que o princípio do Desenvolvimento Sustentável é um instrumento 
capaz de proporcionar a preservação da natureza mantendo o desenvolvimento econômico num 
parâmetro considerável, tal como a eliminação gradativa da queima da palha da cana-de-açúcar. 
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A REDUÇÃO DA MAIORIDADE PENAL E A REALIDADE NÃO ENFRENTADA 
 

LUCAS FERREIRA FURLAN - UNIVERSIDADE DO OESTE PAULISTA - UNOESTE 
SÉRGIO MASTELLINI - UNIVERSIDADE DO OESTE PAULISTA - UNOESTE 

 
        RESUMO No presente artigo foi apresentado um estudo acerca da atual situação que circunda 
o debate a respeito da redução da maioridade penal no Brasil. Inicialmente foi construído um 
levantamento a respeito da função das penas, posteriormente foi analisado as atuais punições 
destinadas aos menores em nosso país, bem como os problemas estruturais que tem impedido 
uma completa aplicação do ECA aos casos a ele submetidos, em seguida fizemos uma analise no 
direito comparado a respeito da redução da imputabilidade penal seguido do estudo de sua 
inconstitucionalidade. Ao final apresentamos uma pequena alteração no ECA como solução para 
os menores infratores de periculosidade elevada, demonstramos como os investimentos em 
educação são a melhor alternativa para solucionar o problemas e encerramos com as nossas 
conclusões a respeito do assunto. 
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A TERCEIRIZAÇÃO E SUA REGULAMENTAÇÃO  
 

SELTON FRANCO MUNIZ - UNIVERSIDADE DO OESTE PAULISTA - UNOESTE 
MARI ANGELA PELEGRINI - UNIVERSIDADE DO OESTE PAULISTA - UNOESTE 

 
       O objetivo deste trabalho foi analisar o fenômeno da subcontratação de empregados por 
empresas prestadoras de serviço, na chamada terceirização. Nesse sentido, abordou tal instituto 
apontando suas principais características, principalmente em relação à jurisprudência, que a 
consolidou no Estado brasileiro, bem como, fez rápida análise de algumas alterações propostas no 
recém-aprovado PL n° 4.330/2004, na Câmara dos Deputados (Projeto de Lei que recebeu o n° 
30/2015 no Senado Federal) incluso na pauta do Senado, no início de agosto de 2015. O método 
utilizado foi a pesquisa bibliográfica. Ao final, relata alguns posicionamentos favoráveis e 
contrários a regulamentação. A conclusão é que a existência de uma lei sobre a terceirização é 
necessária, mas deverá haver cautela na aprovação, sob pena de precarizar, ainda mais, as 
relações de trabalho. 
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UNIVERSIDADE DO OESTE PAULISTA - UNOESTE 
CIÊNCIAS SOCIAIS APLICADAS  

Direito    

 
 

AS CONDIÇÕES DA AÇÃO NO NOVO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL 
 

ADRIANA APARECIDA GIOSA LIGERO - UNIVERSIDADE DO OESTE PAULISTA - UNOESTE 
DANTON GABRIEL PAIN - UNIVERSIDADE DO OESTE PAULISTA - UNOESTE 

SARA FRANÇA DE SIQUEIRA - UNIVERSIDADE DO OESTE PAULISTA - UNOESTE 
THAIS FERNANDA SILVA ROGÉRIO - UNIVERSIDADE DO OESTE PAULISTA - UNOESTE 

 
       O presente artigo tem por objetivo abordar as condições da ação no atual Código de Processo 
Civil e as modificações efetivadas com a edição do Novo Código de Processo Civil. Enfatiza as 
principais ideias repensadas e adequadas ao texto legal, destacando, ainda, os fundamentos 
apresentados pelo legislador. 
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ASPECTOS CONSTITUCIONAIS DO NOVO PRAZO PRESCRICIONAL PARA COBRANÇA DO FGTS 
 

MAÍRA MARIA SOARES DA SILVA - UNIVERSIDADE DO OESTE PAULISTA - UNOESTE 
 

       O presente artigo trata de questões relevantes acerca da constitucionalidade do novo prazo 
prescricional para cobrança do Fundo de Garantia do Tempo de Serviço (FGTS), destacando a 
recente e polêmica decisão do Supremo Tribunal Federal (STF), que reduziu o prazo prescricional 
para cobrança de eventuais créditos pendentes e relativos aos depósitos de valores devidos pelos 
empregadores na conta vinculada do FGTS de seus empregados. No julgado o STF declarou a 
inconstitucionalidade do prazo, antes trintenário, previsto na Lei 8.036/90, que regulamenta o 
sistema do FGTS, estipulando a redução significativa para apenas cinco anos, com base na 
Constituição Federal. Cuidou aquela Corte de atribuir efeitos ex nunc levando em consideração o 
que se convencionou chamar de modulação para os efeitos das decisões do STF dando tratamento 
diferenciado dependendo do tempo de ajuizamento das ações. 
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ASPECTOS POLÊMICOS DO ACORDO DE LENIÊNCIA. 
 

MAYARA SOUZA DE OLIVEIRA - UNIVERSIDADE DO OESTE PAULISTA - UNOESTE 
JOÃO PAULO ANGELO VASCONCELOS - UNIVERSIDADE DO OESTE PAULISTA - UNOESTE 

 
       O acordo de leniência é concedido pelo Conselho Administrativo de Defesa Econômica (CADE), 
por decisão administrativa. A celebração do acordo tem o condão de afastar penalidades 
administrativas e a punibilidade de crimes contra a ordem econômica. Em razão das imunidades 
concedidas, surgem indagações acerca da constitucionalidade do instituto e da possibilidade da 
revisão desta decisão pelo Poder Judiciário. O presente artigo tem como objetivo o estudo do 
acordo de leniência e as polêmicas referentes à sua aplicação no combate aos cartéis. A 
metodologia constou de pesquisar bibliográficas, os dados obtidos foram analisados utilizando-se 
do método hipotético dedutivo. Com a presente pesquisa constatou-se que a aplicação do 
instituto é uma arma contemporânea indispensável no combate aos cartéis. Conclui-se que a 
celebração do acordo colabora diretamente com o equilíbrio do mercado, tutelando o direito a 
uma concorrência equilibrada, com preços competitivos, o que justifica sua aplicação e as 
imunidades concedidas. 
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BREVES COMENTÁRIOS ACERCA DA MEDIAÇÃO, CONCILIAÇÃO E ARBITRAGEM NO NOVO CÓDIGO 
DE PROCESSO CIVIL E NAS NOVAS LEIS 

 
RACHEL LOPES QUEIROZ CHACUR - UNIVERSIDADE DO OESTE PAULISTA - UNOESTE 

JULIANE NAGAFUGI DE SOUZA COSTA - UNIVERSIDADE DO OESTE PAULISTA - UNOESTE 
BRUNO COELHO GONÇALVES - UNIVERSIDADE DO OESTE PAULISTA - UNOESTE 

 
       No Brasil, ganha cada vez mais espaço a tentativa de resolver os conflitos e buscar um acordo 
entre as partes antes que elas abram processos e busquem seus direitos a partir de um processo 
no Judiciário. As medidas de resolução de conflitos, muito utilizadas em outros países, trazem uma 
nova perspectiva quanto à agilidade e eficácia na resolução do litígio, ou seja, uma solução para a 
atual lentidão e sobrecarga de processos que existe na esfera do Poder Judiciário. O recém-
aprovado Código de Processo Civil (2014) traz ao cenário jurídico essa questão, influencia o uso de 
institutos alternativos para resolução de conflitos, como a Mediação e a Conciliação.O legislador 
aposta, conforme se vê, numa forma de cumprir, com eficácia, o compromisso que o Estado tem 
com a sociedade, e elevar o seu conceito perante esta.  CCPq - UNOESTE  

 



Anais do Encontro de Ensino, Pesquisa e Extensão – ENEPE 
930 

Presidente Prudente, 19 a 22 de outubro, 2015. ISSN: 1677-6321 

 
  

Pesquisa (ENAPI )    
 
Comunicação oral  

UNIVERSIDADE DO OESTE PAULISTA - UNOESTE 
CIÊNCIAS SOCIAIS APLICADAS  

Direito    

 
 

DA ALIENAÇÃO PARENTAL  
 

DANIELA CAZAROTTI ROTTA - UNIVERSIDADE DO OESTE PAULISTA - UNOESTE 
ANA AUGUSTA RODRIGUES WESTIN EBAID - UNIVERSIDADE DO OESTE PAULISTA - UNOESTE 

 
       O Presente artigo tem como objetivo fazer uma análise sobre o tema Alienação Parental, 
estudando seus conceitos, até chegar às suas consequências mais gravosas, que são a 
apresentação da Síndrome de Alienação Parental, estudada pelo psiquiatra norte-americano 
Richard Gardner. O trabalho tem por objetivo, demonstrar a relevância do tema a ser estudado 
sob uma perspectiva teórica e prática. O tema da Alienação Parental vem atraindo a atenção dos 
estudiosos do Direito, principalmente por tratar-se de um assunto que define novos parâmetros 
para a interpretação do Direito. Assim, à medida que a sociedade torna-se mais complexa, surgem 
novas situações que requerem uma cautela maior do Poder Judiciário no que versa a aplicação do 
Direito. A metodologia constou de levantamento bibliográfico acerca das principais questões 
jurídicas que versam sobre o assunto. Com a presente pesquisa constatou-se que a existência de 
comportamentos de alienação parental, podem causar consequências desastrosas no 
desenvolvimento da criança. 
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DA UTILIZAÇÃO DOS CONTRATOS DE FACTORING NO BRASIL 
 

THIAGO ZAMINELI DE LIMA - UNIVERSIDADE DO OESTE PAULISTA - UNOESTE 
 

       O presente artigo tem escopo de apresentar o contrato de faturização no Brasil apresentando 
sua origem na antiguidade, sobretudo na Idade Média com a disseminação pela Europa e Estados 
Unidos, para, finalmente e, tardiamente chegar ao Brasil em meados de 1982. Inicialmente 
proibido de utilização por ser incluído como atividade bancária pelo Banco Central do Brasil, o 
factoring foi permitido posteriormente por não se apresentar como atividade de instituição 
financeira, nem a ela se assemelhar. Com cláusulas específicas, a atividade de factoring no 
fomento mercantil ajuda o pequeno e médio empresário na solução de seus problemas diários. 
Fomentar, assessorar e promover o desenvolvimento é a finalidade do factoring. A 
descaracterização da essência e finalidade do factoring classifica-se em ilícito penal ou 
contravenção, ressaltando que tal contrato mercantil destina-se exclusivamente a pessoas 
jurídicas. 
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DIREITO DOS EMPREGADOS PÚBLICOS CELETISTAS NOMEADOS PARA CARGO EM COMISSÃO AO 
RECEBIMENTO DO FGTS  

 
PAULA DOS SANTOS BIGOLI - UNIVERSIDADE DO OESTE PAULISTA - UNOESTE 

MARI ANGELA PELEGRINI - UNIVERSIDADE DO OESTE PAULISTA - UNOESTE 
 

       Este artigo conceitua o empregado público celetista e o analisa quando atuante em cargos 
comissionados. À luz do ordenamento jurídico brasileiro avalia o posicionamento majoritário dos 
Tribunais, expõe os direitos devidos a estes trabalhadores, analisando, por fim, se há 
compatibilidade entre exercer cargo em comissão e receber as contribuições referentes ao Fundo 
de Garantia do Tempo de Serviço - FGTS. Conclui que não existe previsão legal que vede o 
pagamento do FGTS nessas situações, de modo que, em tese, seria ilegal, pelas razões delineadas, 
não efetuar o pagamento do direito garantido ao trabalhador, nestas condições. 
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CIÊNCIAS SOCIAIS APLICADAS  
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DOS ATOS E PRAZOS PROCESSUAIS NO NOVO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL 
 

JOAO OTAVIO DE LIMA - UNIVERSIDADE DO OESTE PAULISTA - UNOESTE 
RACHEL LOPES QUEIROZ CHACUR - UNIVERSIDADE DO OESTE PAULISTA - UNOESTE 

ADRIANA APARECIDA GIOSA LIGERO - UNIVERSIDADE DO OESTE PAULISTA - UNOESTE 
 

       O presente projeto de pesquisa busca abordar a dogmática do tema "Dos Atos Processuais no 
Novo Código de Processo Civil", considerando as alterações legislativas federais feitas pela Lei nº. 
13.105/2015. Tem como objetivo avaliar os atos e prazos descritos na nova lei, bem como 
apresentar as inclusas modificações.  
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ETIQUETA ECOLÓGICA EUROPEIA: INSTRUMENTO RELEVANTE DE LIVRE MERCADO E PROTEÇÃO 
AMBIENTAL 

 
FÁBIO FERREIRA MORONG - UNIVERSIDADE DO OESTE PAULISTA - UNOESTE 

 
       Este trabalho objetiva realizar um estudo sobre a Etiqueta Ecológica Europeia como um 
importante mecanismo de livre mercado na União Europeia, materialmente representado por um 
selo de qualidade, que viabiliza a promoção de serviços e produtos industrializados que tenha um 
impacto ambiental reduzido. Leva em conta a suas características gerais e peculiares, enfatizando 
as questões relativas ao seu regime jurídico. O método utilizado foi o dedutivo legal, aplicando a 
interpretação dos textos legais, jurisprudenciais e doutrinários da União Europeia e Espanha. O 
estudo conclui que etiqueta ecológica europeia é um instrumento importante de livre mercado 
europeu, que propicia uma escolha ao cidadão europeu no sentido de expressar, através do ato 
livre de compra, a sua intenção de proteger o meio ambiente, estimulando os produtores a 
alterarem seu modo de produção, favorecendo assim o desenvolvimento sustentável entre o 
sistema comunitário de Estados-Membros,servindo de exemplo aos demais países do mundo. 
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MAIORIDADE PENAL: POLÍTICA OU IDEOLOGIA 
 

MICHELE GALHARDO - UNIVERSIDADE DO OESTE PAULISTA - UNOESTE 
BRUNA FERNANDA RODRIGUES CORREIA - UNIVERSIDADE DO OESTE PAULISTA - UNOESTE 

BERTA LUCIA RODRIGUES REIS - UNIVERSIDADE DO OESTE PAULISTA - UNOESTE 
ANTONIO ROBERTO SYLLA - UNIVERSIDADE DO OESTE PAULISTA - UNOESTE 

 
       A Maioridade penal é um assunto bastante polêmico e atual entre os juristas e a sociedade em 
geral, com inúmeros questionamentos no âmbito político social e legal. A mídia por sua vez, 
mostra os conflitos sociais de maneira exagerada, dividindo a sociedade em opiniões favoráveis e 
desfavoráveis a redução da maioridade penal. É nítido um "plus" na participação de adolescentes 
no meio criminoso. Logo a sociedade se coloca cada vez mais a favor dessa mudança como solução 
para o problema. Diante do contexto, podemos analisar o Direito penal coercitivo como 
mantenedor da ordem social e a ausência do Estado na promoção de condições dignas e eficazes. 
Devemos levar em conta todos os fatores que aumentam à criminalidade, logo, a redução é a 
solução? 
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MEDIAÇÃO: O CONSENSUALISMO NA RESOLUÇÃO DE CONFLITOS À LUZ DO NOVO CÓDIGO DE 
PROCESSO CIVIL. 

 
BÁRBARA WILLENY KRUG - UNIVERSIDADE DO OESTE PAULISTA - UNOESTE 

ALINE DO SANTOS MOISÉS - UNIVERSIDADE DO OESTE PAULISTA - UNOESTE 
REJANE BERTAZZO COSTA GREGORIO - UNIVERSIDADE DO OESTE PAULISTA - UNOESTE 

ANA RÚBIA APARECIDA PIO DA COSTA - UNIVERSIDADE DO OESTE PAULISTA - UNOESTE 
ADRIANA APARECIDA GIOSA LIGERO - UNIVERSIDADE DO OESTE PAULISTA - UNOESTE 

 
       O presente artigo foi elaborado com o intuito de esclarecer algumas dúvidas quanto à 
aplicação da mediação diante da publicação do Novo Código de Processo Civil de 2015. Visando 
mostrar as dificuldades que o Poder Público terá para efetivar as novas normas e os investimentos 
para obtenção da instigação da auto composição. O objetivo principal deste estudo é amadurecer 
o espírito de consensualismo, requisito da aplicação dessa técnica, objetivando corroborar com a 
solução dos conflitos e afastando a morosidade processual.  
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MÍDIA E PROCESSO PENAL: INFLUÊNCIA MIDIÁTICA NAS DECISÕES PROFERIDAS PELO TRIBUNAL 
DO JÚRI 

 
LARISSA APARECIDA COSTA - CENTRO UNIVERSITÁRIO TOLEDO 

 
       Com vistas a efetivar a democracia, o constituinte atribuiu competência ao Tribunal Popular, 
para os crimes dolosos contra a vida. O presente estudo trata da possível influência que a mídia 
exerce sobre os jurados que compõem o Conselho de Sentença, que devem proferir seu voto por 
meio de seu livre convencimento acerca das provas apresentadas em plenário, de forma imparcial. 
Analisando a atuação midiática frente à sociedade globalizada verifica-se que a imparcialidade 
resta comprometida em alguns casos, onde muitas vezes o julgamento é transferido do plenário 
do Júri, para os meios de comunicação. Inegável a importância dos meios de comunicação, o 
direito de liberdade de expressão, de onde decorre o direito de liberdade de imprensa, 
mecanismo essencial para a consolidação do Estado Democrático de Direito, contudo os excessos 
cometidos no legitimo direito de informar, podem causar lesão aos direitos e garantias dos 
acusados. 

 



Anais do Encontro de Ensino, Pesquisa e Extensão – ENEPE 
938 

Presidente Prudente, 19 a 22 de outubro, 2015. ISSN: 1677-6321 

 
  

Pesquisa (ENAPI )    
 
Comunicação oral  

UNIVERSIDADE DO OESTE PAULISTA - UNOESTE 
CIÊNCIAS SOCIAIS APLICADAS  

Direito    

 
 

NACIONALIDADE E CIDADANIA: SEUS MITOS E VERDADES 
 

BRUNA FERNANDA RODRIGUES CORREIA - UNIVERSIDADE DO OESTE PAULISTA - UNOESTE 
MICHELE GALHARDO - UNIVERSIDADE DO OESTE PAULISTA - UNOESTE 

SHIRLEY OLIVEIRA LIMA NOMURA - UNIVERSIDADE DO OESTE PAULISTA - UNOESTE 
 

       O artigo em tela retrata a distinção, conceitualização, mitos e verdades entre nacionalidade e 
cidadania, no sentido que nacionalidade é o vinculo jurídico político que faz ligação entre um 
individuo e um determinado Estado, e a cidadania como prerrogativa constitucional de cunho 
político que faculta o cidadão o direito de votar e ser votado participando assim da vida do Estado. 
Nacionalidade e cidadania são dois conceitos extremamente conectados, sendo motivo de 
obscuridade. 
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NOVO CPC: DE EMBARGOS INFRINGENTES PARA TÉCNICA DE JULGAMENTO 
 

ISRAEL MATHEUS CARDOZO SILVA COUTINI - UNIVERSIDADE DO OESTE PAULISTA - UNOESTE 
ADRIANA APARECIDA GIOSA LIGERO - UNIVERSIDADE DO OESTE PAULISTA - UNOESTE 

 
       Esta obra tratou do tema Embargos Infringentes e sua extinção no direito brasileiro, bem 
como sua substituição pela denominada Técnica de Julgamento, trazida pelo Código de Processo 
Civil de 2015. O objetivo deste estudo foi, então, de apresentar ao leitor o novo incidente (Técnica 
de Julgamento), justificar a extinção do antigo instituto (Embargos Infringentes), e mostrar, além 
da historicidade e divergências a respeito do tema, se houve ou não vantagens com sua supressão 
pela revogação do Código de Processo Civil de 1973. A metodologia constou de diversas obras dos 
mais conhecidos autores brasileiros da área processual cível. Os resultados foram convincentes, 
visto que a maioria desses autores descrevia, com precisão, dados necessários para se elaborar 
um entendimento sobre os institutos Embargos Infringentes e Técnica de Julgamento. Conclui-se 
que a substituição de um instituto, que prolongava o processo, por outro, mais célere e de maior 
incidência, foi satisfatória, pois o sistema jurídico brasileiro carece de simplificações neste sentido. 
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O DIREITO CONSTITUCIONAL AO ADICIONAL DE INSALUBRIDADE DO SERVIDOR PÚBLICO FEDERAL 
EXPOSTO AO RISCO DE CONTÁGIO PELO AGENTE NOCIVO BIOLÓGICO 

 
JOSÉ DE OLIVEIRA COSTA FILHO - UNIVERSIDADE DO OESTE PAULISTA - UNOESTE 

ALINE FONSECA FRANCO - UNIVERSIDADE DO OESTE PAULISTA - UNOESTE 
 

       O presente objetiva discutir a validade da ON n°6/2013-MPOG que orienta a concessão do 
adicional de insalubridade aos servidores públicos federais. Tal discussão fez-se necessária frente 
às restrições impostas ao direito constitucionalmente previsto aos trabalhadores em ambientes 
insalubres. Foram discutidos conceitos e definições de situações ensejadoras do direito ao 
adicional na legislação estatutária, trabalhista, literatura científica, jurisprudência e doutrina. 
Verificou-se vasta legislação e jurisprudência sobre o tema, especialmente quanto à interpretação 
dos critérios de concessão do adicional quando da existência de risco à saúde do trabalhador, 
mostrando-se preponderante, numa análise qualitativa, sobre a mera consideração do quantum 
temporal de exposição ao agente nocivo. Finalmente, face à verificação da restrição de direito 
fundamental por norma infra legal sem amparo nas legislações que lhe dão fundamento, concluiu-
se que tal entendimento deverá ser revisto, visto impor prejuízo ao recebimento do adicional pelo 
trabalhador sem, contudo, garantir a eliminação do risco à sua saúde. 
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Direito    

 
 

O NOVO PARADIGMA DOS PRECEDENTES JUDICIAIS NO NOVO CODIGO DE PROCESSO CIVIL 
 

RACHEL LOPES QUEIROZ CHACUR - UNIVERSIDADE DO OESTE PAULISTA - UNOESTE 
THAIS GOMES DA SILVA - UNIVERSIDADE DO OESTE PAULISTA - UNOESTE 

 
       O presente projeto de pesquisa analisará um novo modelo de Teoria dos Precedentes 
Judiciais, no Brasil. Inicialmente, abordaremos distinção de dois sistemas jurídicos ou modelos 
processuais dominantes denominados "civil law" e "common law", após a operacionalização dos 
mesmos em cada sistema.  Central de Pesquisa e Pós-Graduação (CCPq - UNOESTE) 
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O NOVO PERFIL DO EMPREGADO DOMÉSTICO - UM ESTUDO DA EMENDA CONSTITUCIONAL N 
72/2013 

 
LAIS YURI TODA FAVA - UNIVERSIDADE DO OESTE PAULISTA - UNOESTE 

ELIZABETH EMIKO KATAYAMA BICALHO - UNIVERSIDADE DO OESTE PAULISTA - UNOESTE 
 

       Este presente trabalho intitulado O Novo Perfil Do Empregado Doméstico - Um Estudo Da 
Emenda Constitucional N 72/2013 tem como objetivo central um estudo da alteração do 
parágrafo único do art. 7º da CF/88, a EC nº 72/13, que estabeleceu a igualdade de direitos entre 
trabalhadores urbanos e rurais, estendendo os direitos constitucionais oferecidos à categoria dos 
empregados domésticos. Esta modificação no texto da nossa Carta Magna que ampliou vários 
benefícios à classe trabalhadora doméstica, trouxe consigo também inúmeros questionamentos, 
entre eles a questão do correto cumprimento desta emenda e se ela respeitou o princípio 
constitucional da dignidade da pessoa humana. O que se procurou estudar foram as 
conseqüências advindas da promulgação desta referida emenda, e com isso eventuais prejuízos 
que poderiam ocorrer. Metodologicamente, foi utilizado levantamento bibliográfico, leitura, 
artigos eletrônicos, fichamento, entre outros. Tal estudo se tornou viável do ponto de vista 
científico, uma vez que é passível de discussões por ser tema recente. 
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O PODER FAMILIAR E A SUA PROTEÇÃO CONSTITUCIONAL 
 

RUBIANA APARECIDA PIO DA COSTA - UNIVERSIDADE DO OESTE PAULISTA - UNOESTE 
ANA AUGUSTA RODRIGUES WESTIN EBAID - UNIVERSIDADE DO OESTE PAULISTA - UNOESTE 

 
       O objetivo geral da pesquisa é estudar direito de família, em especial no que se refere à 
importância do Estado nas relações familiares, bem como seus limites de interferências e seu 
direito diante do poder familiar dos pais. Serão apresentados os princípios fundamentais no que 
tange à família e ao objetivo principal deste trabalho, que consiste em verificar quais as formas e 
os limites de intervenção do Estado no âmbito familiar. Primeiramente, será abordado o conceito 
da família tradicional e sua importância na sociedade. Em seguida, serão abordadas as 
consequências da indiferença Estatal, bem como as ideologias que tendem a destruir tal modelo 
familiar. Ao se fazer uma correlação de todos os temas abordados, no final ficará demonstrado 
que o Estado intervém, diretamente, no poder familiar, extrapolando os limites impostos por lei. 
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O SISTEMA ELEITORAL E A NECESSIDADE DE MUDANÇA 
 

LUCAS FERREIRA FURLAN - UNIVERSIDADE DO OESTE PAULISTA - UNOESTE 
SÉRGIO MASTELLINI - UNIVERSIDADE DO OESTE PAULISTA - UNOESTE 

 
       RESUMO O presente artigo convida a uma analise clara e concisa do atual panorama político 
parlamentar brasileiro, tendo como principal objetivo demonstrar seus principais problemas e 
apontar possíveis caminhos para sua solução. De forma sucinta debateremos a fragmentação das 
correntes políticas pelo país, a perda de força por parte do Congresso Nacional e dos Partidos 
Políticos e tentaremos demonstrar como a substituição do sistema eleitoral parlamentar poderá 
auxiliar na busca para uma solução destes graves problemas, o sistema distrital bem como o 
proporcional de dois turnos serão analisados com o intuito apontar como estes podem aprimorar 
nosso debate e acima de tudo nossos resultados políticos.  
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O TRABALHO DOMÉSTICO E SUA REGULAMENTAÇÃO 
 

JAYNE LINO FERREIRA DE SOUZA - UNIVERSIDADE DO OESTE PAULISTA - UNOESTE 
DANIELE MONTEIRO FRANCISCO - UNIVERSIDADE DO OESTE PAULISTA - UNOESTE 

MARI ANGELA PELEGRINI - UNIVERSIDADE DO OESTE PAULISTA - UNOESTE 
 

       O objetivo deste trabalho foi analisar a nova lei do empregado doméstico. Nesse sentido, 
abordou as principais características que distinguem os trabalhadores deste segmento com os 
demais. O método utilizado foi a pesquisa bibliográfica. Ao final, relata alguns posicionamentos 
favoráveis e contrários a regulamentação e o impacto na sociedade. A conclusão é que a 
existência de uma lei regulamentando o trabalho doméstico foi necessária e até tardia. As relações 
do trabalho doméstico no Brasil foram postergadas e agora um novo modelo foi implantado e 
todos deverão se adaptar o que trará a correção de uma injustiça histórica. 
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O VALOR PROBATÓRIO DO INQUÉRITO POLICIAL 
 

CAIO CEZAR MARECO DE SOUZA - UNIVERSIDADE DO OESTE PAULISTA - UNOESTE 
EDUARDO BUZETTI EUSTACHIO BEZERRO - UNIVERSIDADE DO OESTE PAULISTA - UNOESTE 

 
       Este artigo conceitua o inquérito policial, fazendo uma breve explanagem sobre a sua evolução 
histórica, demonstrando qual é o seu procedimento, qual a sua real finalidade, bem com o seu 
valor probatório diante do cenário jurídico atual e diante da proposta de emenda constitucional 
89/2015 que altera a Constituição Federal para dispor sobre a reforma do sistema de persecução 
penal, dando-lhe novas providências e estabelece novos modelos de Policia Judiciária. Através 
deste, evidencia-se também os tramites básicos da persecução penal, apresentando cada uma de 
suas fases e também quais são as principais diligências que devem ser adotadas pela autoridade 
policial para dar início a uma investigação preliminar e também as formas de instauração do 
inquérito policial. 
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OS ASPECTOS DA FIDELIDADE PARTIDÁRIA E A HERMENÊUTICA CONSTITUCIONAL DA RESOLUÇÃO 
22.610/2007 DO TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL  

 
DANILO SUNIGA BRAGHIN - UNIVERSIDADE DO OESTE PAULISTA - UNOESTE 

CESAR AUGUSTO RAMINELLI - UNIVERSIDADE DO OESTE PAULISTA - UNOESTE 
 

       O presente artigo trata de apontar: os aspectos da fidelidade partidária, e sua importância de 
delimitar barreiras que oprime atitudes que surjam em desencontro com os princípios ideológicos 
de partidos políticos. Partindo da idéia de que, para concorrer a uma eleição, é requisito estar 
filiado a um partido político, nasce à fidelidade partidária. Sendo, portando, um instrumento que 
garante o efetivo cumprimento do mandato, caso o detentor do mesmo descumpra as normas, 
poderá incorrer em uma sanção, a perda do mandato eletivo pelo mandatário infiel. Diante da 
contenda, o TSE editou a Resolução 22.610/2007, dando jurisdição a si mesmo para ordenar a 
perda de mandado eletivo por infidelidade partidária, gerando acalorados debates entre os 
estudiosos de plantão, pois estes alegam que a resolução editada pelo Tribunal Superior Eleitoral é 
inconstitucional, em virtude de que a perda de mandato por infidelidade partidária não estava 
expressa no art. 55 da Constituição Federal. 
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PODERES DE INVESTIGAÇÃO CRIMINAL DO MINISTÉRIO PÚBLICO 
 

DANTON GABRIEL PAIN - UNIVERSIDADE DO OESTE PAULISTA - UNOESTE 
THAIS FERNANDA SILVA ROGÉRIO - UNIVERSIDADE DO OESTE PAULISTA - UNOESTE 

EDUARDO BUZETTI EUSTACHIO BEZERRO - UNIVERSIDADE DO OESTE PAULISTA - UNOESTE 
 

       O presente trabalho refere-se aos poderes de investigação criminal do Ministério Público. 
Observando o posicionamento da doutrina e jurisprudência acerca do tema, para verificar se o 
Ministério Público possui ou não legitimidade. 
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SISTEMA CARCERÁRIO BRASILEIRO: BREVES ANOTAÇÕES SOBRE FATORES QUE SUGEREM A 
INEFICIÊNCIA DA PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE 

 
BÁRBARA WILLENY KRUG - UNIVERSIDADE DO OESTE PAULISTA - UNOESTE 

EDUARDO BUZETTI EUSTACHIO BEZERRO - UNIVERSIDADE DO OESTE PAULISTA - UNOESTE 
 

       A busca pela eficácia no sistema prisional vem gerando debates dos direitos inerentes aos 
detentos, observando as proibições de violações dos Direitos designados na Carta Magna. Além do 
mais implica considerar fatores que levam a ver que conforme a aplicação da pena privativa de 
liberdade violando os direitos dos presos, as falhas contidas no sistema sugerem uma inércia 
quanto a ressocialização do condenado, não dando oportunidades de inserção no convívio da 
sociedade quiçá manter as garantias e direitos contidas na Constituição Federal e de demais 
órgãos de regulamentação. Faço vista de que, o presente artigo sugere uma temática abordando 
os principais fatores que levam a uma inércia processual. 
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UMA NOVA VISÃO SOBRE O LITISCONSORTES NO NOVO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL.  
 

LUIZE DE GODOY MOREIRA - UNIVERSIDADE DO OESTE PAULISTA - UNOESTE 
NILCELIA AMARAL MAIA - UNIVERSIDADE DO OESTE PAULISTA - UNOESTE 

YURI GIVAGO SOUZA LEITE - UNIVERSIDADE DO OESTE PAULISTA - UNOESTE 
 

       Pesquisa realizada para trazer a luz as novas mudanças sobre o instituto do litisconsórcio na 
visao comparada entre os códigos de processo civil. 

 


