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FUNÇÃO SOCIAL DA EMPRESA, LICENCIAMENTO COMPULSÓRIO E CONCRETIZAÇÃO DO DIREITO À 
SAÚDE 

 
BRUNO NASCIMENTO DE COUTO - UNIVERSIDADE DO OESTE PAULISTA - UNOESTE 

JOÃO PAULO ANGELO VASCONCELOS - UNIVERSIDADE DO OESTE PAULISTA - UNOESTE 
 

Este trabalho apresenta o resultado de estudo crítico reflexivo realizado a partir da interpretação 
do Direito, especialmente o Empresarial e o Constitucional, quanto ao papel dos agentes 
econômicos na implementação da política pública de saúde.  O objetivo é fornecer uma análise 
sintética a respeito dos fatores jurídicos e econômicos que acarretam o alto custo em 
medicamentos, bem como apresentar possíveis soluções para a concretização do direito à saúde, 
mediante o acesso a medicamentos.   Estamos inseridos em um modelo de Estado que confere 
primazia aos princípios da livre iniciativa e não interferência estatal, além de termos elementos 
capitalistas em nosso sistema econômico , indaga-se como buscar um equilíbrio entre os 
interesses particulares da indústria farmacêutica, tal como o lucro, e os interesses sociais, como a 
efetivação do direito a saúde na oferta de medicamentos de alto custo. A Constituição consagrou, 
de fato, o direito à saúde como um direito social fundamental, é o que se extrai da leitura dos arts. 
6º, 196 e 198. Contudo, tal direito encontra obstáculos com a comercialização de medicamentos 
com custos elevados. A elevação do preço leva-se em conta a um instrumento do Direito, 
denominado "patente". Através dela, o seu titular goza de um direito de exclusividade para, 
apenas ele, comercializar o produto obtido através intensas pesquisas, pode-se dizer que a 
patente, visa uma forma deste obter o lucro e recuperar todo o investimento realizado com 
pesquisas, entre outros. Uma ferramenta à disposição do Estado para resolver este conflito de 
interesses é a licença compulsória, pois através dela o Estado pode quebrar o benefício que goza o 
titular, conferindo a outras empresas interessadas, utilizar de processos de fabricação do produto, 
garantindo assim uma maior gama de produtos no mercado, efetivando o princípio da livre 
concorrência. Contudo, para que se realize a concessão da licença compulsória, é necessário que o 
titular incorra em uma das hipóteses previstas nos arts. 68 a 71 da Lei n. 9.279. Conclui-se, 
portanto, que, apesar de o modelo de Estado brasileiro proteger a propriedade individual, o texto 
constitucional busca uma consolidação dos direitos fundamentais sociais, como o direito à saúde. 
Se o alto custo dos medicamentos se tornar um obstáculo à efetivação desse interesse, 
principalmente em momentos de crise econômica e financeira-orçamentária, como a atual, 
aponta-se como solução o licenciamento compulsório de patentes.         
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APLICABILIDADE DO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR NO ÂMBITO DAS RELAÇÕES ENTRE 
USUÁRIOS DE RODOVIAS E OS PEDAGIOS 

 
ANDERSON AKIYOSHI UMAKOSHI - UNIVERSIDADE DO OESTE PAULISTA - UNOESTE 

FÁBIO FERREIRA MORONG - UNIVERSIDADE DO OESTE PAULISTA - UNOESTE 
 

Com o aumento populacional ao longo dos anos e com a dimensão do território nacional, o 
Estado, devido a falta de recursos, vem delegando o fornecimento dos serviços essenciais à 
população para empresas privadas com o intuito de que estas possam levar esses recursos à 
população de maneira eficiente e adequada. Atualmente, é comum observar que as empresas 
privadas, através de concessão de serviços públicos, prestam serviços que em tese deveriam ser 
prestados pelo Estado, a exemplo do fornecimento de água, luz, telefone, gerenciamento de 
rodovias, entre outros. O regulamento jurídico que destaca essa relação entre Estado e empresa 
privada é tratado pela Lei n°8987/95, que discorre sobre as concessões de serviços públicos para 
empresas privadas, onde estão descritos os deveres e obrigações das empresas que o Estado 
confere tais funções e prerrogativas. Por sua vez, o Código de Defesa do Consumidor regula as 
relações de consumo entre as empresas e a população que necessita dos serviços essenciais. 
Ocorre que a Lei das Concessões regulamenta a concessão de rodovias, tema polêmico no sentido 
de ser ou não admitida a aplicação do Código de Defesa do consumidor. A pesquisa objetiva o 
estudo da aplicabilidade do Código de Defesa do Consumidor nos serviços públicos realizados por 
empresas particulares mediante a concessão e permissão da prestação de serviços públicos, 
especialmente no que tange às à concessão de rodovias para empresas privada e as 
consequências jurídicas da referida aplicabilidade, tais como a interpretação coesa entre as regras 
de concessão e o Código de Defesa do Consumidor.  Pretende-se com este trabalho demonstrar a 
aplicação do Código de Defesa do Consumidor nas relações entre o consumidor e empresas 
concessionárias de serviços públicos, em especial os pedágios, onde essa relação é mais evidente 
em se tratando de cobrança de tarifas e a conservação das rodovias, além da boa prestação de 
atendimentos. Busca apresentar abordagem crítica sobre a Constituição Federal e demonstrar a 
responsabilidade direta do Estado em relação às empresas privadas que prestam os referidos 
serviços públicos essenciais   O método aplicado neste trabalho é o dedutivo, com abordagem 
hermenêutica-dialética, compreendendo textos, em um sentido amplo, como biografia, livro, 
artigo, narrativa, jurisprudências, documentos, dentre outros.             
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A ALIENAÇÃO PARENTAL SOB À OTICA DA LEI 12.318/2010  
 

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

 
Devido as diversas transformações na sociedade e no âmbito do Direito de Família, o tema da 
Alienação Parental, tem sido bastante discutido entre os estudiosos do Direito, principalmente por 
envolver questões que versam sobre a guarda e custódia de crianças e adolescentes.Assim, 
pretende-se com a presente pesquisa realizar uma analise dos efeitos causados pela Alienação 
Parental.No Brasil a lei de combate à Alienação Parental foi editada em 26 de agosto de 2010, sob 
o número 12.318. Esta lei proíbe que qualquer pessoa que participe ativamente da vida da criança 
ou do adolescente, induza-o ou influencie negativamente contra qualquer de seus genitores.O 
presente trabalho busca analisar a efetividade da lei 12.318/2010, sob uma perspectiva teórica, 
abordando os principais aspectos da referida lei, bem como as formas de alienação, vislumbrando 
o bem jurídico tutelado, e a postura dos operadores do Direito quando se deparam com uma 
situação de Alienação Parental. Eis algumas das facetas do presente trabalho, que visa promover 
um estudo sobre os valores que inspiram a sociedade contemporânea no que tange a concepção 
tradicional de família. Pretende-se abordar o tema da Alienação Parental e seus efeitos com base 
na lei nº 12.318/2010, considerando sua aplicabilidade na guarda compartilhada. Ao estudar a 
Alienação Parental a questão que se acirra, refere-se a possibilidade da responsabilidade civil no 
âmbito da lei 12.318/2010. Assim, pretende-se analisar quais medidas estão sendo adotadas pelos 
nossos tribunais quando estes se deparam com situações que caracterizam prática de Alienação 
Parental.  O presente trabalho tem como objetivo, fazer uma analise sobre o instituto da Alienação 
Parental, buscando definir seus conceitos e abordando os principais aspectos da lei nº 
12.318/2010. Muitos são os elementos que concorrem para a proteção da criança ou do 
adolescente. Compreendendo estes aspectos, objetiva-se desenvolver um estudo no intuito de 
examinar alguns dos seus principais elementos, especificamente no que tange a relevância da 
responsabilidade civil no âmbito da lei nº 12.318/2010.  O procedimento metodológico utilizado 
consistirá no levantamento bibliográfico. Serão utilizados livros de doutrina, artigos de revistas 
especializadas, consultas a jurisprudências, anais e demais documentos que se mostrarem úteis e 
concernentes ao tema.             
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A VISÃO DOS DOCENTES DO CURSO DE DIREITO SOBRE A QUESTÃO DA AVALIAÇÃO DO PROCESSO 
DE ENSINO E APRENDIZAGEM 

 
RAQUEL ROSAN CHRISTINO GITAHY - UNIVERSIDADE DO OESTE PAULISTA - UNOESTE 

 
A prática da avaliação precisa ser pensada /decidida como parte de um projeto pedagógico no 
qual esteja definido o que pretendemos ensinar/para quem/para que/o que entendemos da 
sociedade e do mundo, entre outros. Não podemos conceber uma avaliação classificatória, que 
visa a conservação do mecanismo social capitalista. Precisamos de uma avaliação diagnóstica, 
condizente com o processo de ação-reflexão-ação. . O objetivo geral desta pesquisa é 
compreender a visão dos docentes do curso de Direito sobre a questão da avaliação do processo 
de ensino e aprendizagem. Já os objetivos específicos são: analisar a evocação livre dos docentes 
sobre avaliação, compreendendo a aproximação ou distanciamento dos conceitos de uma 
avaliação tradicional ou diagnóstica-formativa; caracterizar o processo de avaliação de ensino e 
aprendizagem de uma Universidade do Estado do Mato Grosso do Sul, curso de Direito, contexto 
da presente pesquisa e problematizar como as representações sobre avaliação podem influenciar 
na prática docente.  Para alcançar os objetivos , submetemos o projeto ao comitê de ética, pela 
plataforma brasil, sendo o mesmo aprovado, recebendo o CAAE 54011116.0.0000.8030. Para a 
coleta dos dados utilizaremos com os sujeitos da pesquisa, 32 docentes do curso de Direito, a 
associação livre de palavras ligadas ao termo avaliação, solicitando que cada pesquisado expresse 
cinco palavras. A analise será feita pelo software francês EVOC.             
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ABORTO EUGÊNICO: IMPOSSIBILIDADE DA SELEÇÃO DO FETO. 
 

EVELYN PEREIRA DA SILVA - UNIVERSIDADE DO OESTE PAULISTA - UNOESTE 
ANA AUGUSTA RODRIGUES WESTIN EBAID - UNIVERSIDADE DO OESTE PAULISTA - UNOESTE 

 
O termo "Eugenia" foi um pensamento difundido pelo britânico Francis Galton no século XIX e que 
posteriormente se disseminou em outros países, sendo um deles o Brasil na década de 1910, com 
o médico Renato Ferraz, no qual suas considerações eram de seleção de fetos que não possuíam 
defeitos para o melhoramento da raça humana. Levando esse parecer ao âmbito jurídico, pode-se 
observar que,atualmente, o aborto é um meio para tal seleção humana de fetos, buscando 
eliminar aqueles indesejáveis. No Código Penal brasileiro, a conduta de aborto está tipificada nos 
artigos de 124 a 126, ou seja, constitui crime contra a vida, ou melhor, contra a vida humana 
intrauterina. Assim, analogicamente, a eugenia possui um caráter totalmente discriminatório e, 
juntamente com o aborto uma índole ilícita. O aborto eugênico, na maioria das vezes, é uma 
opção dos genitores, que, ao descobrir que o embrião possui anomalias, buscam interromper a 
gravidez, para que no posterior nascimento não haja problemas sócias e características 
antipatizantes. Contudo, como não há lei especifica sobre o tema abordado, serão analisados, ao 
longo da pesquisa alguns pensamentos doutrinários e jurisprudenciais, visto que este assunto é de 
suma importante nos dias de hoje, principalmente no âmbito social. O confronto do Direito com a 
medicina leva a uma tenra disputa, como: será que a medicina pode levar a justificativa dos pais 
disporem da vida de seus filhos? A temática aqui abordada leva a sociedade a uma reflexão sobre 
como deve ser visto o aborto eugênico, os motivos e as soluções, para que ele exista. Visa 
principalmente a abordar uma questão de humanização, já que não existe previsão legal, e a levar 
essa apresentação ao âmbito social, para que seja debatida e abordada no campo da 
ilegalidade.  O objetivo da pesquisa consiste em abordar o tema aborto eugênico e sua não 
legalização, a respeito de parâmetros da Constituição federal, direito civil e Convenção de direitos 
humanos e também, demonstrando que os aspectos subjetivos muitas vezes prevalecem sobre os 
direitos universais e irrevogáveis.  Levantamento bibliográfico, serão utilizados livros de doutrina, 
artigos de revistas especializadas, nacionais e estrangeiros e demais documentos que se 
mostrarem concernentes ao tema. Os dados serão examinados com a aplicação do método 
hipotético-dedutivo, isto é, partindo do geral para o particular e as informações coletadas 
analisadas e confrontadas de forma dialética.            
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ASPECTOS JURÍDICOS-AMBIENTAIS DA QUEIMA DA PALHA DE CANA-DE- AÇÚCAR E SUAS 
CONSEQUÊNCIAS À POPULAÇÃO 

 
LUIZ RENATO MENDONÇA ZISSMANN - UNIVERSIDADE DO OESTE PAULISTA - UNOESTE 

FÁBIO FERREIRA MORONG - UNIVERSIDADE DO OESTE PAULISTA - UNOESTE 
 

Os impactos ambientais que atingem o planeta estão o torna cada vez mais sensível, como nota-se 
por meio das mudanças climáticas, das várias ocorrências de catástrofes ambientais, entre outras 
conjunturas. É certo que as ações humanas de alguma maneira irão gerar um impacto ao planeta, 
porém, algumas atividades são consideradas poluidoras e essas devem ser submetidas ao 
processo de Licenciamento Ambiental, que serve como instrumento de dosagem desse impacto. 
Por sua vez, existem também princípios ambientais e dispositivos legais que visam a proteção do 
meio ambiente e que pretendem de alguma forma impor a substituição de práticas poluidoras por 
aquelas que são mais brandas, como por exemplo, as referências que tratam da eliminação 
gradativa da queima da palha da cana-de-açúcar no território brasileiro. Tal fato justifica-se 
porque é uma atividade altamente poluidora por conta das consequências da queima da palha de 
cana-de-açúcar, a exemplo dos gases tóxicos que são lançados na atmosfera, ademais de suas 
consequências que vão além da região em que se localizam Contudo, pretende-se com o estudo 
em tela 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, buscando demonstrar os 
instrumentos jurídicos capazes de proporcionar uma melhor preservação do meio ambiente, com 
uma menor incidência de gases poluentes na atmosfera, deixando de privar a saúde das pessoas 
que convivem diretamente com as consequências da queima da palha de cana-de-açúcar. O 
presente estudo seguirá o método dialético-dedutivo, com emprego de pesquisa à legislação, 
doutrina e jurisprudência acerca da matéria objeto da investigação            
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CONTRIBUIÇÃO AOS ESTUDOS DA TUTELA JURÍDICA AMBIENTAL 
 

MUNIR JORGE FELICIO - UNIVERSIDADE DO OESTE PAULISTA - UNOESTE 
 

O presente trabalho de pesquisa tem por objetivo geral discorrer sobre tutela jurídica ambiental 
como concretização da luta pelo Estado de Direito Ambiental. A realidade presente em pleno 
século XXI mostra transformações engendradas pelo desenvolvimento econômico e tecnológico 
colocando toda a sobrevivência humana em risco e, concomitantemente, desvelando incalculável 
crise ambiental. O desafio descortinado por essas transformações provoca a racionalidade jurídica 
para que ela também apresente limites ao avanço desse modelo de desenvolvimento e aponte 
possíveis soluções para combater os efeitos desse modelo e lute pela sobrevivência da 
humanidade visando garantir o bem estar 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 obstáculos interpostos, 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, entre outros. A proposta desse 
projeto de pesquisa docente consiste em buscar respostas para questionamentos, tais como: Qual 
o alcance e o limite da norma jurídica ambiental? A luta por um Estado de Direito Ambiental, vem 
necessariamente do conflito existente entre o limite presente pelo esgotamento dos modelos 
econômicos conhecidos e o alcance pretendido pela preservação ambiental, que vai além da 
norma jurídica, que passa obrigatoriamente pela tomada de consciência. OBJETIVO GERAL Ampliar 
e aprofundar a compreensão sobre a tutela jurídica ambiental a partir do alcance e do limite da 
norma jurídica. OBJETIVOS ESPECÍFICOS: . Analisar as diferentes abordagens jurídicas sobre a 
tutela jurídica ambiental; . Enumerar e discutir os principais componentes do dano ambiental 
demonstrando sua evolução histórica científica e juridicamente; . Diferenciar dano de impacto 
ambiental mediante a tutela jurídica ambiental; . Ampliar a compreensão a respeito do dano 
ambiental; . Refletir sobre a eficácia pretendida pela tutela jurídica ambiental quanto à prevenção, 
ao reparo e a proteção dos recursos naturais.         Nada consta     
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TERMO DE AJUSTAMENTO DE CONDUTA EM MATÉRIA AMBIENTAL E SEUS REFLEXOS NAS ESFERAS 
CÍVEL, ADMINISTRATIVA E PENAL 

 
LETÍCIA NALIN ALVES - UNIVERSIDADE DO OESTE PAULISTA - UNOESTE 

FÁBIO FERREIRA MORONG - UNIVERSIDADE DO OESTE PAULISTA - UNOESTE 
 

A Constituição da República Federativa do Brasil destaca o meio ambiente como um bem de uso 
comum, impondo ao Poder Público e a coletividade a responsabilidade por sua defesa e 
preservação, prevendo a obrigatoriedade da recuperação da área degradada, bem como, sanções 
penais, cíveis e administrativas aos agentes degradadores. A previsão desta tríplice 
responsabilização garante ampla proteção ecológica, mas as demandas ambientais requerem 
celeridade, motivo pelo qual as delongas dos processos judiciais e administrativos por vezes 
inviabilizam a rápida mudança nas atividades nocivas ao meio ambiente e a recuperação das áreas 
já degradadas, causando danos à coletividade. Visando uma rápida solução dessas demandas, foi 
inserido no ordenamento jurídico brasileiro o Termo de Ajustamento de Conduta em matéria 
ambiental, um instrumento jurídico extrajudicial proposto pelos órgãos público legitimados na Lei 
Ação Civil Pública, que busca realizar o desenvolvimento sustentável, promovendo o ajuste entre o 
órgão público legitimado e o agente degradador, mediante cominações. O trabalho justifica-se na 
necessidade de diminuir as demandas judiciais ambientais, bem como na exigência de se proteger 
o meio ambiente de forma célere e eficaz, pois o lapso temporal pode causar danos irreversíveis 
ao equilíbrio ecológico. Porém, o que se tem visto é que alguns termos estão deixando de serem 
firmados diante da não uniformidade das decisões de seus reflexos nas três esferas de 
responsabilização. Busca-se com o presente estudo discutir a repercussão do Termo de 
Ajustamento de Conduta em matéria ambiental em relação ao Procedimento Administrativo 
Ambiental em curso em um órgão integrante do SISNAMA, na Ação Cível Pública que visa à 
reparação dos danos causados e na Ação Penal cabível. O desenvolvimento deste trabalho de 
pesquisa será efetivado através de leituras da legislação nacional, jurisprudências e doutrinas 
relevantes, aplicando-se o método dedutivo legal.       UNOESTE/PROBIC     
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UNIVERSIDADE DO OESTE PAULISTA - UNOESTE 
CIÊNCIAS SOCIAIS APLICADAS  

Direito    

 
 

A NOVA TUTELA DE URGÊNCIA NAS AÇÕES CIVIS PÚBLICAS AMBIENTAIS: UM INSTRUMENTO DE 
EFETIVAÇÃO DA PROTEÇÃO AO MEIO AMBIENTE 

 
LETÍCIA NALIN ALVES - UNIVERSIDADE DO OESTE PAULISTA - UNOESTE 

FÁBIO FERREIRA MORONG - UNIVERSIDADE DO OESTE PAULISTA - UNOESTE 
 

       Este trabalho objetiva analisar a importância da concessão de tutelas de urgência nas ações 
civis públicas ambientais, uma vez que este é o principal instrumento processual utilizado no Brasil 
para proteger o meio ambiente. Busca-se ainda, verificar se as alterações nas concessões de 
tutelas provisórias, advindas com o Novo Código de Processo Civil, são aplicáveis às lides 
ambientais. O método aplicado foi o dedutivo legal, a partir da análise da legislação nacional e 
doutrinas. Concluiu-se que as regras introduzidas para a concessão de tutelas provisórias no Novo 
Código de Processo Civil são aplicáveis aos processos ambientais, e que eventuais concessões 
destas medidas de urgência nas ações civis públicas em matéria ambiental efetivam a proteção ao 
meio ambiente, uma vez que evitam ou minimizam os efeitos que o lapso temporal produziria na 
degradação do objeto tutelado nessas ações.  
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'CRISTOFOBIA' (PROJETO DE LEI Nº 1.804/2015): UMA ABORDAGEM SOBRE O LIMITE ENTRE 
RELIGIÃO E DIREITO NUM ESTADO LAICO  

 
BRUNO NASCIMENTO DE COUTO - UNIVERSIDADE DO OESTE PAULISTA - UNOESTE 

ROGERIO JOSE DA SILVA - UNIVERSIDADE DO OESTE PAULISTA - UNOESTE 
 

       O objetivo deste trabalho foi apresentar uma análise crítica referente ao Projeto de Lei nº 
1.804/2015, em trâmite na Câmara dos Deputados, confrontando-o com o conceito de Estado 
Laico, bem como interpretando-o conforme os métodos da hermenêutica jurídica. Levanta-se o 
questionamento a respeito de ainda hoje ser necessária a análise dos limites entre religião e 
direito. Conclui-se, por fim, data máxima vênia opiniões contrárias que tal projeto não deva ser 
aprovado, por violar as características laicas estabelecidas na Constituição Federal de 1988. 
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A ATUAÇÃO DA MÍDIA REFLETIDA NAS DECISÕES DO TRIBUNAL DO JÚRI. 
 

CAROL CRISTINA DA SILVA RUIZ - UNIVERSIDADE DO OESTE PAULISTA - UNOESTE 
EDUARDO BUZETTI EUSTACHIO BEZERRO - UNIVERSIDADE DO OESTE PAULISTA - UNOESTE 

 
       O presente estudo pondera o conflito entre duas garantias protegidas pela Constituição 
Federal de 1988: a liberdade de expressão e a liberdade de informar em confronto com o princípio 
da dignidade da pessoa humana. Ao exercer a liberdade de expressão expondo fatos criminosos 
com a intenção de comover a sociedade e garantir níveis de audiências elevados compromete as 
decisões do conselho de sentença, cuja competência é julgar os crimes dolosos contra a vida, pois 
os julgadores são pessoas da sociedade, leigas do sistema judiciário e passíveis de serem 
influenciados. Considerando que a divulgação demasiada dos envolvidos em crimes cruéis 
revoltará a sociedade, motivando o pré-julgamento dos suspeitos, antes mesmo do devido 
processo, abalando os vereditos. 
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A BUSCA PELA SOBERANIA MUNDIAL 
 

FABÍOLA SOARES DE MELO - UNIVERSIDADE DO OESTE PAULISTA - UNOESTE 
 

       O objetivo deste estudo foi a compreensão do que significa soberania, não sendo apenas uma 
palavra em um texto jurídico, e sim um poder, um caminho de alcançar a igualdade mundial, pois 
se existisse a eficácia desta, haveria também um equilíbrio entre países desenvolvidos e os que 
ainda estão buscando este desenvolvimento, apontando principalmente que há grandes potências 
que tentam impor suas vontades podendo ocorrer conflitos, e quando há esses conflitos o que 
pode ser feito para saná-los, principalmente porque, devido ao poder militar e tecnologias 
existentes atualmente, guerras podem significar grandes consequências para a vida em nosso 
planeta, por este motivo deve-se buscar soluções no âmbito jurídico. 
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A CRISE POLÍTICA BRASILEIRA E O PLURIPARTIDARISMO 
 

LUCAS FERREIRA FURLAN - UNIVERSIDADE DO OESTE PAULISTA - UNOESTE 
 

       O presente artigo tem como objetivo realizar um levantamento quanto ao sistema 
pluripartidarista e sua atual situação no Brasil, inicialmente irá se abordar quais são as principais 
características do sistema implantado como cláusula pétrea pela Constituição de 1988, quais são 
suas causas e finalidades. Após isso, será realizado um levantamento em relação às imperfeições 
do sistema, com enfoque nas deformações causadas a este pelo atual sistema político nacional, 
principalmente em relação a permissividade proporcionada por este quanto ao crescimento 
alarmante do número de legendas partidárias, o qual tem sido um dos principais responsáveis pela 
instabilidade política enfrentada pelo República Brasileira. Tentará se demonstrar como as 
dificuldades enfrentadas pelo modelo influenciaram diretamente na configuração do atual 
panorama de crise nacional.  
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A EXECUÇÃO PROVISÓRIA DA PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE E SUA COMPATIBILIZAÇÃO COM O 
PRINCÍPIO DA PRESUNÇÃO DA INOCÊNCIA  

 
GABRIEL PANTAROTO LIMA - UNIVERSIDADE DO OESTE PAULISTA - UNOESTE 

 
       A presente pesquisa refere-se ao início da execução da pena, após confirmação condenatória 
em segundo grau, em harmonia com o principio da presunção da inocência, sendo esse um tema 
que divide opiniões no cenário jurídico brasileiro, haja vista a recente mudança de posicionamento 
do Supremo Tribunal Federal, após o julgamento do Habeas Corpus nº 126.292. Assim sendo, a 
presente pesquisa objetiva analisar o entendimento da Suprema Corte, bem como sua 
constitucionalidade, destacando os principais argumentos encontrados. 
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A IMPORTÂNCIA DA EDUCAÇÃO AMBIENTAL NA SOCIEDADE CONTEMPORÂNEA 
 

OLIVIE SAMUEL PAIÃO - UNIVERSIDADE DO OESTE PAULISTA - UNOESTE 
ANA AUGUSTA RODRIGUES WESTIN EBAID - UNIVERSIDADE DO OESTE PAULISTA - UNOESTE 

 
       O presente artigo tem como objetivo apresentar uma reflexão sobre a importância da 
educação ambiental na sociedade contemporânea, propondo a adoção de uma nova postura ética, 
onde se espera que o comportamento humano entre em sintonia com os recursos da natureza. 
Neste sentido, será realizado um estudo sobre as práticas sociais que estão sendo propostas pelo 
Estado, no que tange às questões que se referem à educação ambiental. A metodologia constou 
de pesquisas bibliográficas. Os dados obtidos foram analisados utilizando-se do método hipotético 
dedutivo. Conclui-se que o meio ambiente, com toda a sua importância para cada ser existente no 
planeta, precisa de ferramentas que eduquem as pessoas, a fim de que preservem um meio 
ambiente adequado à boa qualidade de vida. Entretanto, por mais que exista regulamentação de 
comportamentos (lei), o resultado almejado não vem sendo efetivado.  
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A INSOLÊNCIA DAS OPERADORAS DE TELEFONIA: PRÁTICAS ABUSIVAS CONTRA O CONSUMIDOR 
 

ERICA DA SILVA POISLER - UNIVERSIDADE DO OESTE PAULISTA - UNOESTE 
FÁBIO FERREIRA MORONG - UNIVERSIDADE DO OESTE PAULISTA - UNOESTE 

 
       Este artigo objetiva apresentar, de forma dialético-dedutiva e com exemplos de situações 
cotidianas, as práticas abusivas das operadoras de telefonia no Brasil, que se aproveitam da 
vulnerabilidade, da falta de tempo e do desconhecimento do consumidor, levando-o a erro com 
suas publicidades enganosas ou disfarçadas de notificações de serviços, e o agravante: com o 
bloqueio de Internet considerado abusivo pela justiça brasileira. O presente estudo mostra o 
drama vivido por milhares de brasileiros que estão sujeitos aos mandos e desmandos das 
operadoras de telefonia que atuam no país, e a necessidade de maior clareza na legislação 
brasileira referente à franquia diária de uso de dados e pacotes de velocidade (Internet), tanto na 
modalidade fixa como na móvel, por meio de normas esclarecedoras, combinadas com maior rigor 
das autoridades competentes a respeito da insolência das operadoras de telefonia. 
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A POSSIBILIDADE DE ADOÇÃO DO SISTEMA PARLAMENTARISTA NO BRASIL  
 

LUCAS FERREIRA FURLAN - UNIVERSIDADE DO OESTE PAULISTA - UNOESTE 
 

       Diante da grave crise política pela qual passa o país, o presente artigo tem como objetivo 
analisar a eventual possibilidade da adoção do sistema parlamentarista na república brasileira, 
iniciando-se com um breve panorama histórico da evolução do sistema, bem como, demonstrando 
quais seriam suas principais vantagens, o artigo busca apresentar como o referido sistema de 
governo se apresentaria frente às peculiaridades do Brasil, buscando se analisar se sua eventual 
adoção poderia a vir auxiliar na superação da crise e no aprimoramento de nossas instancias 
políticas. Para chegar-se ao resultado buscado será utilizado como paradigma a adoção do sistema 
durante a vigência da Constituição de 1946, de forma a demonstrar quais seriam os eventuais 
mecanismos a serem adotados com o referido modelo. 
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A PROBLEMÁTICA DO CABIMENTO NO RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO 
 

WESLEY APARECIDO DA SILVA - UNIVERSIDADE DO OESTE PAULISTA - UNOESTE 
MARCELO FARINA DE MEDEIROS - UNIVERSIDADE DO OESTE PAULISTA - UNOESTE 

 
       O novo Código de Processo Civil - CPCalterou disciplina do recurso de agravo de instrumento, 
condicionando o seu cabimento à previsão legal da decisão judicial como agravável. Se por um 
lado tal inovação visa a diminuir o número de recursos nos tribunais e contribuir com a celeridade 
de resolução dos processos, por outro lado dá ensejo ao problema de se condicionar a apreciação 
jurisdicional de decisões que possam lesar direitos individuais a hipóteses legais, diante de uma 
sociedade que vive em constante evolução, uma vez que o legislador não é capaz de prever todas 
as hipóteses em que a apreciação recursal de determinada decisão interlocutória demande 
urgência. Surgem, portanto, na doutrina, defensores do cabimento de mandado de segurança em 
face das decisões urgentes não agraváveis, ou, a hipótese de se abandonar a taxatividade do 
cabimento para a adoção da interpretação analógica. Tais institutos, no entanto, desvirtuam a 
finalidade do legislador e se aproximam da regra então vigente na lei processual revogada. O 
presente trabalho, por meio do método dedutivo, baseando-se em pesquisa bibliográfica e 
normativa, aborda a problemática do cabimento do recurso de agravo de instrumento, na lei 
vigente, tecendo considerações críticas e trazendo sugestões. 
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AÇÃO CIVIL PÚBLICA: LEGIMITIDADE AD CAUSAM DE SINDICATO PARA INGRESSO NO POLO ATIVO 
 

ADAIR BATISTA NEPOMUCENO - UNIVERSIDADE DO OESTE PAULISTA - UNOESTE 
RACHEL LOPES QUEIROZ CHACUR - UNIVERSIDADE DO OESTE PAULISTA - UNOESTE 

 
       O presente trabalho objetiva avaliar os motivos que restringem a atividade proficiente de 
sindicatos no polo ativo de eventual ingresso de ação civil pública. A questão que se tentará 
esclarecer traz direto nexo de conexão com a presença de determinado órgão público que 
constitucionalmente possui como atribuição fiscalizar o ente público, contudo, pelos meandros do 
novel política, seus líderes se embrenharam na própria atividade política e que deveriam 
investigar, contudo, por compadrio, atuam com leniência, tolerância e até descaso. É interessante 
constar que, na contra face da moeda, o fiscalizado do fiscalizador constitucional é, hoje, o grande 
mote de sua atuação institucional. Assim formulado o debate, apresenta-se a proposta com a 
definição por vários doutrinados de conceitos jurídicos pertinentes, tais como, o que é ação, as 
condições da ação e a legitimidade extraordinária. Palavras-Chaves: sindicato - legitimidade ad 
causam - improbidade administrativa - ação civil pública - ações civis coletivas. 
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ADMINISTRADOR JUDICIAL: PILAR DA LEI DE RECUPERAÇÃO DE EMPRESAS E FALÊNCIA 
 

REGINALDO SOUZA NOVAES - UNIVERSIDADE DO OESTE PAULISTA - UNOESTE 
RENATA POLONI SANCHES - UNIVERSIDADE DO OESTE PAULISTA - UNOESTE 

 
       É difícil a tarefa do administrador judicial, em recuperar e fazer cumprir o plano de 
recuperação ou de acompanhar a falência da empresa junto aos credores, pois, o profissional 
habilitado terá de fazer o melhor possível com o mínimo disponível, lidando com situação de crise 
e escassez de recursos e diretamente com os credores. Sua atuação exige conhecimentos jurídico-
administrativo-contábil para o bom desenvolvimento do plano, a fim de fazer com que o impacto 
do processo seja minimizado aos credores, empregados e fornecedores, contribuindo para o 
soerguimento empresarial ou, quando na falência, de reunir o ativo existente afim de realizar o 
pagamento aos credores. Ao juiz a tarefa de nomear, com sua indicação, tal profissional. Neste 
contexto, entende-se, tal ato um entrave a boa condução processual. 
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ALTERNATIVAS DE RECUPERAÇÃO JUDICIAL PARA EMPRESAS EM CRISE 
 

JÉSSICA SUELLEN SANTANA DANELON - UNIVERSIDADE DO OESTE PAULISTA - UNOESTE 
RENATA POLONI SANCHES - UNIVERSIDADE DO OESTE PAULISTA - UNOESTE 

 
              Este artigo resulta na demonstração das alternativas para a recuperação judicial de 
empresas em crise que, elencadas no art. 50 da lei 11.101/2005, deverá a empresa demonstrar 
viabilidade de sua recuperação, já que este procedimento é muito custoso a toda a população. 
Necessário, ainda, o preenchimento de requisitos mínimos para a concessão da recuperação 
judicial. Porém, a empresa em crise apta para a recuperação judicial irá preservar a função social 
da empresa, os interesses dos credores e assim, evitar o desemprego dos trabalhadores. Desta 
forma, a empresa em crise logrará êxito em sua manutenção no mercado. A recuperação judicial é 
uma ótima saída para o soerguimento da empresa em crise.  
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AS LUTAS E FILOSOFIAS DE NELSON MANDELA E A PROPOSTA HABERMASIANA DA AÇÃO 
COMUNICATIVA: UMA RELEITURA EM PROL DA PACIFICAÇÃO SOCIAL 

 
RAFAELA CARQUEIJEIRO MORO - CENTRO UNIVERSITÁRIO EURÍPEDES DE MARÍLIA - UNIVEM 
WAGNER AUGUSTO DE LABIO ORLANDO - CENTRO UNIVERSITÁRIO EURÍPEDES DE MARÍLIA - 

UNIVEM 
 

       O artigo aqui desenvolvido e apresentado pretende, de maneira sucinta, demonstrar uma 
ligação entre a vida de Mandela e suas lutas e filosofias, bem como apresentar a estrutura da 
teoria habermasiana como solução de conflitos de forma pacífica, pela razão/ação comunicativa, 
sobretudo no que se refere ao entendimento e compreensão intersubjetivos. Abordamos a luta de 
Mandela em vieses variados, introduzindo a filosofia do direito, a bioética e até mesmo biopolítica 
de forma sutil, com a intenção de despertar a consciência não só filosófica, mas dar uma 
demonstração empírica de que, apesar de todas as dificuldades e o então cenário de segregação 
no qual Mandela estava inserido, a violência não é o melhor caminho a se adotar para se alcançar 
a paz social.  
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AS METODOLOGIAS ATIVAS COMO INSTRUMENTO PARA SE ATINGIR UMA APRENDIZAGEM 
SIGNIFICATIVA, REFLEXIVA E INTERDISCIPLINAR NO ENSINO JURÍDICO 

 
ALINE FONSECA FRANCO - UNIVERSIDADE DO OESTE PAULISTA - UNOESTE 

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

       Diante de um cenário globalizado que exige do profissional do Direito a capacidade de 
enfrentar questões sociais complexas e diante do contingente de informação de fácil acesso aos 
estudantes, verificou-se necessário o estudo visando à análise da metodologia mais adequada ao 
processo de ensino aprendizagem, em consonância às diretrizes curriculares do curso de 
graduação em Direito. Verificou-se que muitos estudiosos defendem que a concepção bancária da 
Educação, na qual o estudante seria mero receptor do conhecimento, se configura como 
opressora e inibidora da formação crítica e reflexiva do estudante. De outro lado, as metodologias 
ativas são defendidas como métodos eficazes para participação ativa dos estudantes, capazes de 
permitir aprendizagem significativa, pensamento crítico e reflexivo. Concluiu-se que as 
metodologias ativas, por meio da problematização, são importantes no desenvolvimento das 
funções mentais dos estudantes de Direito, na formação crítica, reflexiva e interdisciplinar, bem 
como para geração da corresponsabilidade no processo ensino aprendizagem. 
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AS PRINCIPAIS CARACTERISTICAS DO CONTRATO DE SEGUROS PRIVADOS 
 

ANA VALESKA SOUZA BITTENCOURT LUSSARI - UNIVERSIDADE DO OESTE PAULISTA - UNOESTE 
RENATA POLONI SANCHES - UNIVERSIDADE DO OESTE PAULISTA - UNOESTE 

 
              Como o direito é uma ciência dinâmica e se altera de acordo com o comportamento da 
sociedade, muitas vezes alguns fatores de relevância fogem da análise mais aprofundada sobre o 
tema. Esta pesquisa destaca os quatro principais focos deste contrato a fim de esclarecer cada dia 
mais as dúvidas que com frequência surgem em torno deste objeto jurídico. Após realizar pesquisa 
bibliográfica fica constatado que há muito mais a se aprofundar no referido assunto e que 
realmente além das funções indenizatórias do seguro, existe também uma questão moral e social 
em torno deste contrato que devem ser amplamente estudadas e destacadas a sociedade.  
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CONSIDERAÇÕES ACERCA DA LEI N. 12.654/2012: A IDENTIFICAÇÃO CRIMINAL COMO FORMA 
MASCARADA DE OBTENÇÃO DE PROVA 

 
JULIANE NAGAFUGI DE SOUZA COSTA - UNIVERSIDADE DO OESTE PAULISTA - UNOESTE 

GABRIELA DOS SANTOS PAIXÃO - FACULDADE DE DIREITO DA ALTA PAULISTA - FADAP 
EDUARDO BUZETTI EUSTACHIO BEZERRO - UNIVERSIDADE DO OESTE PAULISTA - UNOESTE 

 
       Trata o estudo de análise da n. Lei 12.654/12 quanto à coleta de dados genéticos para 
identificação criminal do civilmente identificável. A identificação criminal se dá quando os 
documentos apresentados pelo acusado são insuficientes para a sua individualização. Neste caso, 
poderá ser feita através do método datiloscópico, fotográfico e, em casos essenciais, por coleta de 
perfil genético. Contudo, surgem divergências por serem tais dados utilizados não para a 
identificação, mas sim como meio de prova na instrução processual, o que resulta na ofensa de 
direitos fundamentais previstos pela Constituição Federal a todos os cidadãos, como na violação 
dos princípios da presunção de inocência e do nemo tenetur se detegere. Conclui-se que a 
identificação criminal genética acaba por evidenciar uma finalidade diversa, ainda que 
implicitamente, da mera identificação. 
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CULPADO, ATÉ QUE SE PROVE O CONTRÁRIO 
 

JACQUELINE COSTA BORGES - UNIVERSIDADE DO OESTE PAULISTA - UNOESTE 
PAULA DOS SANTOS BIGOLI - UNIVERSIDADE DO OESTE PAULISTA - UNOESTE 

THAIS FERNANDA NUNES DE BRITO - UNIVERSIDADE DO OESTE PAULISTA - UNOESTE 
ALESSANDRA CORREA ALVES - UNIVERSIDADE DO OESTE PAULISTA - UNOESTE 

 
       O presente artigo tem como objetivo apresentar o princípio da presunção de inocência, que 
apesar de inserido na Constituição da República Federativa do Brasil (CRFB), têm mostrado pouca 
aplicação na ordem prática. O trabalho destacará também a força da mídia como formadora de 
opinião, demonstrando o impacto que a veiculação de uma notícia mal elaborada pode trazer à 
vida de um indivíduo que é, por vezes, indevidamente considerado culpado por algum delito. Por 
fim, ficará demonstrado que a força empregada pelos meios de comunicação e mídias sociais para 
acusar alguém é exacerbada em relação àquela usada para demonstrar a sua inocência. 
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DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA UM INSTITUTO DE JUSTIÇA 
 

WESLEY APARECIDO DA SILVA - UNIVERSIDADE DO OESTE PAULISTA - UNOESTE 
JOSÉ DE OLIVEIRA COSTA FILHO - UNIVERSIDADE DO OESTE PAULISTA - UNOESTE 

ALINE FONSECA FRANCO - UNIVERSIDADE DO OESTE PAULISTA - UNOESTE 
 

       A existência da personalidade jurídica é defendida em especial pela segurança que esta gera 
aos empresários, sócios, garantindo a autonomia patrimonial dos bens particulares e 
estabelecendo, como limite para suportar os riscos de qualquer empreendimento, o capital social 
investido, sendo assim não haveria o risco de comprometimento do patrimônio pessoal do 
sócio.Ocorre que a personalidade jurídica em diversos casos tomou outro rumo e vem sendo 
utilizada para prática de ilícitos cíveis, de forma que para coibir esse abuso da personalidade faz-se 
necessário a existência de um instituto que trate a respeito.É nesse contexto que surge o objetivo 
da pesquisa, que visa analisar o instituto da desconsideração da personalidade jurídica, quais são 
seus requisitos para efetiva aplicação, sua real finalidade e efeitos gerados. Ao final conclui-se que 
o instituto tratado tem pleno e efetivo resultado em desmascarar as fraudes e proteger os 
credores contra atos ilícitos da pessoa jurídica. 
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DIMENSÃO AXIOLÓGICA DO DIREITO: VALORES NO MULTIVERSO JURÍDICO 
 

FABIANA VERGÍLIO SOUTO - UNIVERSIDADE DO OESTE PAULISTA - UNOESTE 
ANA AUGUSTA RODRIGUES WESTIN EBAID - UNIVERSIDADE DO OESTE PAULISTA - UNOESTE 

ISRAEL MATHEUS CARDOZO SILVA COUTINI - UNIVERSIDADE DO OESTE PAULISTA - UNOESTE 
THAIS FERNANDA SILVA ROGÉRIO - UNIVERSIDADE DO OESTE PAULISTA - UNOESTE 

 
       Esta obra tratou da incidência dos valores na construção do Direito e na sua aplicabilidade. A 
pesquisa se justifica, pela necessidade de se relacionar o Direito, que zela pelo bem comum com 
os valores que amoldam a conduta humana, servindo, emblematicamente, como um tipo de vetor 
condicionante dos fatos e normas, objetivando, com isso, não os apartar, mas sim, integrá-los. A 
realização deste estudo, acerca do tema, é admitida e viável, visto que se vivencia, a todo instante, 
a "balança imaginária", que pesa os valores que se cultivam, como uma espécie de impulso 
natural, enquadrando fatos no conceito de adequado e inadequado. A presente pesquisa se 
utilizou de mecanismos, para dar-lhe seguimento e fundamentação teórica, valendo-se, em 
grande parte, da busca de material bibliográfico, mais especificamente livros escritos, e do 
formato digital, dando-se maior ênfase às doutrinas e aos autores renomados. 
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DIREITO A PRESTAÇÃO DE ALIMENTOS NA VELHICE 
 

DANIELA CAZAROTTI ROTTA - UNIVERSIDADE DO OESTE PAULISTA - UNOESTE 
RICARDO GABRIEL DE ARAÚJO - UNIVERSIDADE DO OESTE PAULISTA - UNOESTE 

 
       O presente artigo tem como objetivo a discussão sobre os direitos dos idosos em receber 
alimentos, denominação dada pela legislação com o objetivo de suprir as necessidades 
fundamentais do idoso desamparado. Sendo um comprometimento primeiramente familiar e na 
falta desta pelo Estado de prestar assistência material aos idosos, quando os mesmos, não tiverem 
recursos suficientes para ter uma vida digna para a sua subsistência. Estudando seus conceitos, 
consequências e assegurando de uma forma digna de envelhecimento, pois asseguradas 
principalmente pela Constituição Federal, como direito fundamental, e agora em legislação 
especial, a do Estatuto do Idoso, no Código Civil e também e também nas demais leis nacionais e 
internacionais no que abriga o presente assunto. 
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DIREITO ALTERNATIVO COMO INSTRUMENTO DE AFIRMAÇÃO DO DIREITO DE IGUALDADE 
 

RAFAEL FERNANDO SILVA VICTOR - UNIVERSIDADE DO OESTE PAULISTA - UNOESTE 
ROGERIO JOSE DA SILVA - UNIVERSIDADE DO OESTE PAULISTA - UNOESTE 

 
       Na busca da efetividade do Direito e a concretização do senso de justiça, surge o Direito 
Alternativo como forma de afirmar o direito de igualdade. Este artigo fará uma análise nesta 
vertente e as suas bases, tal como a Teoria Crítica e os Direitos Humanos. Além disso, uma 
exposição do quanto a justiça é limitada àqueles de baixo poder aquisitivo e o quanto o Direito 
vigente se encontra estagnado a conceitos limitados que por vezes falha dentro de alguns 
contextos, necessitando então de um rejuvenescimento e maior acessibilidade a camadas 
carentes da sociedade. Com isso é proposto meios para mais ação e efetividade no meio jurídico. 
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DIREITOS ADQUIRIDOS POR COMUNIDADES INDIGENAS AO LONGO DA HISTORIA DO BRASIL 
 

ANDREAS GABRIEL FERREIRA MIRANDA - UNIVERSIDADE DO OESTE PAULISTA - UNOESTE 
RACHEL LOPES QUEIROZ CHACUR - UNIVERSIDADE DO OESTE PAULISTA - UNOESTE 

 
       Este artigo tem por objetivo expor algumas das garantias adquiridas pelas comunidades 
indígenas ao longo da historia do nosso país, na tentativa de elucidar a importância da vigência 
desses direitos para o bem estar do índio e sua comunidade. O trabalho analisa varias áreas do 
direito, que se mostraram instrumentos necessários para a validação da cultura e proposição de 
direitos aos grupos indígenas brasileiros. 
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DIREITOS FUNDAMENTAIS SOCIAS: SUA EFETIVIDADE AMPARADA PELA CONSTITUIÇÃO/88 NA 
APLICAÇÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS 

 
GABRIELLA SOUZA ESTROGUEIA DE OLIVEIRA - UNIVERSIDADE DO OESTE PAULISTA - UNOESTE 

GUILHERME SAMUEL AUGUSTO OLIVA - UNIVERSIDADE DO OESTE PAULISTA - UNOESTE 
RENATA POLONI SANCHES - UNIVERSIDADE DO OESTE PAULISTA - UNOESTE 

 
       O presente artigo concerne no estudo simplificado dos direitos fundamentais sociais 
amparados pela Constituição da República Federativa do Brasil e sua aplicação nas políticas 
publicas. Apresenta-se a base constitucional para o fornecimento do progresso social e a prática 
governamental tendo como instrumento as políticas públicas para atender aos direitos sociais de 
cada indivíduo, cumprindo com os deveres do Estado. Busca-se demonstrar um dos caminhos 
utilizados para fornecer a toda sociedade uma vida digna e justa: os projetos sociais de inclusão e 
em atendimento as maiores necessidades das áreas hipossuficientes. Levando o leitor a refletir 
sobre os reflexos obtidos na realização destes projetos, interligando a realidade da sociedade 
brasileira. 
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DUMPING SOCIAL NO DIREITO DO TRABALHO 
 

MAYARA SOUZA DE OLIVEIRA - UNIVERSIDADE DO OESTE PAULISTA - UNOESTE 
MARI ANGELA PELEGRINI - UNIVERSIDADE DO OESTE PAULISTA - UNOESTE 

 
       O Dumping Social é caracterizado pela omissão dos direitos trabalhistas mínimos, objetivando 
diminuir os custos de produção, obtendo, assim, um preço final do produto ou serviço inferior ao 
praticado pelas demais empresas que não adotam essa conduta. Esse comportamento prejudica a 
economia e lesa diretamente os trabalhadores, além de configurar um crime contra a ordem 
econômica, pois gera lucros indevidos e dominação de mercado. O objetivo do presente artigo é 
discorrer sobre o Dumping Social, assunto ainda pouco abordado pela doutrina trabalhista 
nacional, e a importância do Judiciário no seu combate, tendo em vista a inexistência de legislação 
que repreenda essa prática nefasta. A metodologia constou de pesquisas bibliográficas, os dados 
obtidos foram analisados utilizando-se do método hipotético dedutivo. Com a presente pesquisa 
constatou-se que, em razão da inexistência de legislação específica a postura proativa do 
Judiciário é uma importante arma no combate ao Dumping Social. 
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EDUCAÇÃO AMBIENTAL NA SOCIEDADE DE RISCO 
 

CRISTIANE ANGÉLICA DE PAIVA PAULA - UNIVERSIDADE TECNOLÓGICA FEDERAL DO PARANÁ 
 

       A modernidade convive com os riscos de ocorrência de catástrofes ambientais amplas que 
colocam em dúvidas a continuidade da espécie humana. A crise ambiental não se restringe ao 
meio ambiente natural, mas é social e de valores, que possui cunho eminentemente político. Por 
isso, o objetivo deste estudo foi analisar a mudança de paradigmas que envolve a educação 
ambiental (EA) em meio a sociedade de risco. A metodologia constou de estudo qualitativo, com 
foco na pesquisa bibliográfica e descritiva. Os resultados mostraram que há uma contraposição 
entre EA conservadora e crítica. E assim, conclui-se que a EA crítica fornece maiores subsídios para 
a construção de uma sociedade que seja efetivamente sustentável. 
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EFEITOS DO TERMO DE AJUSTAMENTO DE CONDUTA EM MATÉRIA AMBIENTAL E SEUS REFLEXOS 
NAS ESFERAS CÍVEL E ADMINISTRATIVA 

 
LETÍCIA NALIN ALVES - UNIVERSIDADE DO OESTE PAULISTA - UNOESTE 

FÁBIO FERREIRA MORONG - UNIVERSIDADE DO OESTE PAULISTA - UNOESTE 
 

       A Constituição brasileira prevê a responsabilização dos agentes degradadores do meio 
ambiente nas esferas civil, administrativa e criminal. O Termo de Ajustamento de Conduta (TAC) 
em matéria ambiental previsto no ordenamento jurídico brasileiro visa uma rápida solução das 
lides. Assim, este trabalho objetiva realizar um estudo sobre o TAC em matéria ambiental, com 
enfoque na sua capacidade de diminuir as demandas judiciais e garantir uma rápida reparação ao 
meio ambiente degradado, bem como, estudar seus reflexos nas esferas: cível e administrativa. O 
método aplicado foi o dedutivo legal, baseado na interpretação da legislação, jurisprudências e 
doutrinas. Conclui-se que o Termo de Ajustamento de Conduta consagra a transação, colocando 
fim ou prevenindo um litígio, promovendo a reparação do dano ambiental ou recuperação da área 
já degrada de forma célere. Observou-se, também, uma interdependência entre as esferas cível e 
administrativa.  Unoeste/Probic. 

 



Anais do Encontro de Ensino, Pesquisa e Extensão – ENEPE 
1404 

Presidente Prudente, 17 a 20 de outubro, 2016. ISSN: 1677-6321 

 
  

Pesquisa (ENAPI )    
 
Comunicação oral  

UNIVERSIDADE DO OESTE PAULISTA - UNOESTE 
CIÊNCIAS SOCIAIS APLICADAS  

Direito    

 
 

ESTUDO SOBRE AS CONDIÇÕES DA MULHER ENCARCERADA NO BRASIL  
 

LARISSA APARECIDA COSTA - CENTRO UNIVERSITÁRIO TOLEDO 
 

       O presente trabalho busca analisar o sistema penitenciário, com um recorte na situação da 
mulher apenada, evidenciando as mazelas que permeiam o ambiente carcerário e dificultam a 
ressocialização. A metodologia baseou-se pelo referencial teórico da criminologia crítica, além do 
método de pesquisa dedutivo e dialético. O objetivo do trabalho é destacar a massiva e 
generalizada violação de direitos humanos das mulheres em situação de cárcere e a inercia estatal 
frente a tutelar as necessidades provenientes das questões de gênero, a partir de uma abordagem 
jurídico-sociológica. A constatação empírica evidencia a condição de invisibilidade e negação de 
direitos das mulheres no ambiente prisional, indicando um panorama inconciliável com os 
princípios constitucionais que tutelam a dignidade da pessoa humana. 
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INDIVIDUALIZAÇÃO DA PENA 
 

FLÁVIO DE OLIVEIRA FRANÇA - UNIVERSIDADE DO OESTE PAULISTA - UNOESTE 
ANA AUGUSTA RODRIGUES WESTIN EBAID - UNIVERSIDADE DO OESTE PAULISTA - UNOESTE 

 
       No presente artigo foi apresentado um estudo histórico da individualização da pena no Brasil, 
iniciando com a origem da pena e a sua conceituação, breve histórico da aplicação da pena 
iniciando nas suas origens pré-históricas no contexto mundial, abordando as Escolas Penais e 
destacando a influência do Positivismo e seus desdobramentos chegando ao Pós-Positivismo. 
Observando em contrapartida as opções de penas não privativas de liberdade, denominadas 
penas alternativas e a sua aplicação aqui no Brasil. Ao final foram apresentado as falhas 
detectadas para a efetivação da individualização da pena e das medidas alternativas e possíveis 
soluções para a concretização das mesmas. 
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INFILTRAÇÃO POLICIAL: A LINHA TÊNUE ENTRE A LEGALIDADE E A ILEGALIDADE  
 

BARBARA CANDIDO DE ARAUJO - UNIVERSIDADE DO OESTE PAULISTA - UNOESTE 
 

       A infiltração policial como meio de prova, apesar de contemplada em lei ordinária e na 
Convenção de Palermo, a qual fora ratificada pelo Brasil, ainda não alcançou a efetividade que, 
provavelmente, os legisladores esperavam. Dentre os motivos que justificam seu desuso está a 
obscuridade do tema tanto no que se refere ao conhecimento público do instituto, quanto aos 
resultados prejudiciais que poderão surgir no decorrer da investigação. Destarte, buscar-se-á 
comparar e demonstrar o posicionamento preponderante quando há colisão entre os direitos 
fundamentais, ademais, serão demonstrados os limitadores daquilo que o agente público faz no 
desempenho de suas funções. Por fim, conclui-se com uma visão panorâmica da infiltração 
policial, demarcando sua extensão, objetivos e requisitos, focando na ambiguidade da defesa 
social contraposta aos direitos individuais. 
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INTEGRAÇÃO E REPRESENTATIVIDADE: AÇÃO/RAZÃO COMUNICATIVA NO ESTADO DEMOCRÁTICO 
DE DIREITO / INTEGRATION AND REPRESENTATIVENESS: COMMUNICATIVE ACTION/REASON IN 

THE DEMOCRATIC STATE OF LAW 
 

RAFAELA CARQUEIJEIRO MORO - CENTRO UNIVERSITÁRIO EURÍPEDES DE MARÍLIA - UNIVEM 
 

       O estudo em questão apresenta em seu alicerce fundamental o desenvolvimento de pesquisas 
na área do direito, sobretudo na área da filosofia do direito, com uma atenção especial, voltada 
para as abordagens feitas por teóricos da filosofia contemporânea, principalmente naquilo que se 
refere à razão comunicativa - portanto, Jürgen Habermas -, apresentando o direito como medium, 
em seu papel fundamental na integração social. Desta forma, aprimoramos o destaque quanto às 
propostas à crise de representatividade instalada no cenário brasileiro atual, não deixando de 
abordar os recentes eventos mundiais, que vêm demonstrando a necessidade da adoção de 
medidas menos violentas e que, de uma vez por todas, atendam às expectativas de paz. O artigo 
pretende, em sua base, ofertar e estimular a reflexão crítica, pautando nas teorias habermasianas 
uma forma de solução aos conflitos do mundo da vida.  Conselho Nacional de Desenvolvimento 
Científico e Tecnológico - "National Counsel of Technological and Scientific Development". 
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INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA: EQUILÍBRIO NA RELAÇÃO DE CONSUMO 
 

FÚLVIA LETICIA PEREGO SILVA - UNIVERSIDADE DO OESTE PAULISTA - UNOESTE 
DANTON GABRIEL PAIN - UNIVERSIDADE DO OESTE PAULISTA - UNOESTE 

 
       O Código de Defesa do Consumidor trouxe uma das maiores inovações do direito processual 
civil, prevista em seu artigo 6º, inciso VIII, que possibilita ao juiz determinar, a inversão do ônus da 
prova, a favor do destinatário final de bens e serviços, quando for verossímil a alegação ou quando 
se tratar de consumidor hipossuficiente. Dessa forma, o presente artigo tem por objetivo verificar 
o benefício da inversão do ônus da prova na relação entre consumidor e fornecedor. Utilizou-se 
como metodologia a pesquisa eminentemente bibliográfica e exploratória. Conclui-se que a 
inversão do ônus da prova na relação consumerista é de fundamental importância para o 
equilíbrio processual entre o consumidor e o fornecedor, tendo em vista que aquele, na maioria 
das vezes, é a parte mais vulnerável na relação processual, buscando-se tão somente salvaguardar 
a facilitação da defesa de seu direito em juízo. 
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MEDIDAS SOCIOEDUCATIVAS: A (IN)EFICÁCIA DA APLICAÇÃO  
 

OLIVIE SAMUEL PAIÃO - UNIVERSIDADE DO OESTE PAULISTA - UNOESTE 
RENATA POLONI SANCHES - UNIVERSIDADE DO OESTE PAULISTA - UNOESTE 

 
       O Estatuto da Criança e do Adolescente (ECA) recebe muitas críticas, especialmente por não 
conhecer o real sentindo da aplicação das medidas socioeducativas aos atos infracionais 
praticados por adolescentes. Em um rol taxativo, o ECA contém medidas que devem ser aplicadas 
aos menores infratores, não aplicadas como punição, mas de conscientização pelo fato praticado e 
no intuito de reintegração social. Nesta abordagem o objetivo deste estudo é demonstrar que a 
aplicação das medidas socioeducativas do ECA são viáveis aos adolescentes, excluindo a aplicação 
do código penal. Utilizando metodologia dedutiva bibliográfica, os resultados apresentados são 
congruentes a uma eficácia da aplicação do ECA num trabalho conjunto entre Estado e sociedade. 
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OS CRIMES CIBERNÉTICOS NA LEGISLAÇÃO BRASILEIRA E SUA ABORDAGEM 
 

HUGO STEPHANO RUFINO BELEZZI - UNIVERSIDADE DO OESTE PAULISTA - UNOESTE 
GERSON FAUSTINO ROSA - UNIVERSIDADE DO OESTE PAULISTA - UNOESTE 

 
       O presente artigo abordará os crimes cibernéticos trazendo seu conceito e definição em face 
ao ordenamento jurídico na atualidade para a tratativa sobre o delito em tela, os principais bens 
jurídicos protegidos que são violados através do cometimento deste, a legislação 
infraconstitucional que trata do referido, trazendo inserções e alterações na legislação em 
vigência, os tipos de crimes mais comuns na atualidade cometidos pela internet em referência a 
um crescimento considerável de casos do tipo, onde se levará em conta a necessidade de 
estabelecer uma legislação mais específica e aplicada para coibir os criminosos que utilizam deste 
meio, com o intuito de trazer uma maior segurança jurídica para quem utiliza deste meio. 
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OS IMPACTOS DO NOVO CPC NO SISTEMA RECURSAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS 
 

THAIS FERNANDA SILVA ROGÉRIO - UNIVERSIDADE DO OESTE PAULISTA - UNOESTE 
ISRAEL MATHEUS CARDOZO SILVA COUTINI - UNIVERSIDADE DO OESTE PAULISTA - UNOESTE 

FABIANA VERGÍLIO SOUTO - UNIVERSIDADE DO OESTE PAULISTA - UNOESTE 
RACHEL LOPES QUEIROZ CHACUR - UNIVERSIDADE DO OESTE PAULISTA - UNOESTE 

 
       Objetiva o presente estudo a abordar os reflexos trazidos pelo novo Código de Processo Civil 
para o sistema recursal dos Juizados Especiais Cíveis, uma vez que a Lei nº 9.099/95 é omissa em 
relação a várias matérias, aplicando-se, de forma subsidiária, o Código de Processo Civil. No mais, 
enfatiza as principais modificações trazidas pela nova legislação, que são compatíveis e adaptáveis 
à esfera recursal dos Juizados Especiais Cíveis, de forma a contribuir com as atividades de pesquisa 
no Curso de Direito, visando à participação dos alunos, numa perspectiva científica. Por fim, tendo 
em vista que o tema a ser apresentado possuí grande relevância no nosso ordenamento jurídico, 
torna-se imprescindível uma ampla e merecida discussão. 
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OS PRINCÍPIOS GERAIS DO DIREITO AMBIENTAL 
 

FÚLVIA LETICIA PEREGO SILVA - UNIVERSIDADE DO OESTE PAULISTA - UNOESTE 
MUNIR JORGE FELICIO - UNIVERSIDADE DO OESTE PAULISTA - UNOESTE 

 
       Ao consagrar o meio ambiente como um direito humano fundamental, a Constituição Federal 
de 1988, consagrou também de forma explícita e implícita os mais relevantes princípios do Direito 
Ambiental. Assim, os princípios são utilizados como fundamento ou alicerce do Direito e se 
encontram hierarquicamente superiores a qualquer regra. Dessa forma, o presente trabalho de 
pesquisa tem por objetivo verificar os principais princípios ambientais e sua importância para o 
ordenamento jurídico ambiental. Utilizou-se como metodologia a pesquisa eminentemente 
bibliográfica e exploratória. Conclui-se que para a concretização da efetiva proteção ambiental é 
de suma importância que os princípios basilares que fundamentam o Direito Ambiental sejam 
respeitados, integralizados e harmonizados ao sistema jurídico vigente, para que se busque o 
verdadeiro alcance da norma jurídica em prol de um direito ao meio ambiente ecologicamente 
equilibrado, garantindo-se a preservação das presentes e futuras gerações. 
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PRECEDENTES VINCULANTES E SEGURANÇA JURÍDICA 
 

GABRIEL APARECIDO BASTOS ALMEIDA - UNIVERSIDADE DO OESTE PAULISTA - UNOESTE 
MARCELO FARINA DE MEDEIROS - UNIVERSIDADE DO OESTE PAULISTA - UNOESTE 

 
       O fim do dogma de que o juiz é a mera "boca de lei", que inspirou o princípio do sistema civil 
law, dentre outros fatores, como o surgimento do Welfare State, do Constitucionalismo e a 
expansão de litígios, acabaram por criar certa insegurança jurídica na sociedade, ocasionando o 
surgimento de situações em que são dadas soluções diversas para casos idênticos e em que são 
discutidas as mesmas teses jurídicas. O objetivo desse estudo foi demonstrar de que forma os 
precedentes judiciais vinculantes podem contribuir para o desenvolvimento de um ordenamento 
jurídico capaz de garantir aos jurisdicionados maior segurança jurídica. A metodologia constou de 
pesquisa bibliográfica para, por meio do método dedutivo, concluir que os precedentes 
vinculantes podem contribuir para que haja segurança jurídica entre os jurisdicionados, desde que 
os seus institutos de operacionalização sejam utilizados de maneira correta. 
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PRINCÍPIOS DA MEDIAÇÃO E CONCILIAÇÃO COMO FORMA DE RESOLUÇÃO DOS CONFLITOS DE 
INTERESSE 

 
BRUNO COELHO GONÇALVES - UNIVERSIDADE DO OESTE PAULISTA - UNOESTE 

MARCELO FARINA DE MEDEIROS - UNIVERSIDADE DO OESTE PAULISTA - UNOESTE 
 

       A mediação e a conciliação, como instrumentos de promoção da autocomposição de conflitos, 
servem a assegurar o acesso à justiça, na medida em que as partes criam a norma jurídica 
individualizada que irá delimitar direitos e obrigações decorrentes de um conflito, ao invés de se 
submeterm à imposição do Estado. O código de processo civil visa a instituir a cultura da 
autocomposição no Brasil e prioriza este meio de solução das controvérsias. Assim, como quebra 
de paradigmas que se releva, é importante compreender os princípios da mediação e da 
conciliação, pois os princípios aclaram e orientam as atividades que serão desenvolvidas por 
mediadores e conciliadores em todo o território nacional. 
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TEORIA CONTRATUAL CONTEMPORÂNEA: NOVOS PARADIGMAS 
 

MARCELO FARINA DE MEDEIROS - UNIVERSIDADE DO OESTE PAULISTA - UNOESTE 
JULIANE NAGAFUGI DE SOUZA COSTA - UNIVERSIDADE DO OESTE PAULISTA - UNOESTE 

 
       O presente estudo se vale do método dedutivo, dialético e empírico para, por meio de 
pesquisa doutrinária, jurisprudencial e legal contribuir com a análise das teorias contratualistas, 
seu contexto histórico e período de aplicação. Com as revoluções liberais buscou-se a autonomia 
nas relações sociais, tanto no plano horizontal como vertical. Neste contexto surgiu a teoria 
contratual clássica, fundada na pacta sunt servanda. Entretanto, com a dinamização das relações 
sociais e fragilidade da fase negocial na celebração de negócios jurídicos, sobretudo com o 
advento do contrato de adesão, princípios do Estado Democrático de Direito passaram a ser 
feridos, surgindo a necessidade da atuação do Estado na busca equilíbrio das relações jurídicas. 
Apresenta-se, então, a teoria contemporânea dos contratos, que prima pela proteção dos valores 
sociais, trazendo como objeto jurídico a ser tutelado a pessoa, em substituição ao ato negocial. 
Vislumbra-se, neste diapasão, uma quebra de paradigma, ensejando um marco histórico no 
Direito Negocial, a partir do qual a função social do contrato passa a reger a extensão da 
autonomia das partes.  
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TRIBUNAL PENAL INTERNACIONAL: PERCEBENDO SUA IMPORTÂNCIA MUNDIAL 
 

ISRAEL MATHEUS CARDOZO SILVA COUTINI - UNIVERSIDADE DO OESTE PAULISTA - UNOESTE 
THAIS FERNANDA SILVA ROGÉRIO - UNIVERSIDADE DO OESTE PAULISTA - UNOESTE 

FABIANA VERGÍLIO SOUTO - UNIVERSIDADE DO OESTE PAULISTA - UNOESTE 
SHIRLEY OLIVEIRA LIMA NOMURA - UNIVERSIDADE DO OESTE PAULISTA - UNOESTE 

 
       Esta obra tratou do Tribunal Penal Internacional e, consequentemente, de seu Estatuto 
(Estatuto de Roma do Tribunal Penal Internacional). Logo, o objetivo deste estudo foi demonstrar, 
ao leitor, o que é o Tribunal Penal Internacional e a importância de se conhecer desta instituição 
pouco estudada pelos autores, além de evidenciadas as noções sobre as principais dúvidas que 
decorrem desta no que tange ao direito brasileiro, especialmente sua aplicabilidade frente à 
Constituição Federal de 1988. A metodologia constou de diversas obras dos mais populares 
autores brasileiros das áreas de Direito Internacional, Direito Constitucional e, inclusive, Direito 
Penal Militar. Os resultados foram persuasivos, ainda que tenha sido difícil encontrar obras que ao 
menos citasse o Tribunal Penal Internacional. Conclui-se que o Tribunal Penal Internacional é uma 
instituição autônoma e permanente de grande importância à prevalência dos direitos humanos, 
tão discutidos atualmente. 
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UMA ANÁLISE JURÍDICA SOBRE O MARCO CIVIL DA INTERNET 
 

ADRIANA BAKER GOVEIA ARAUJO - UNIVERSIDADE DO OESTE PAULISTA - UNOESTE 
ANA AUGUSTA RODRIGUES WESTIN EBAID - UNIVERSIDADE DO OESTE PAULISTA - UNOESTE 

 
       O objetivo geral da pesquisa é realizar um estudo sobre o Marco Civil da Internet (Lei nº 
12.965/14) por meio de uma análise jurídica, esclarecendo os seus principais pontos positivos e 
negativos, bem como um breve apanhado histórico da internet e o significado de alguns termos 
essenciais para o entendimento da referida Lei. Serão abordadas algumas hipóteses recentes de 
controle da rede (internet) no Brasil, bem como uma reflexão sobre a importância e correlação da 
internet com a globalização. Ao final ficará esclarecido que Leis mal explanadas pelos legisladores 
criam hipóteses de interpretações equivocadas, prejudicando desta forma o âmbito jurídico do 
direito digital, uma área pouco explorada e elucidada atualmente, necessitando de Leis específicas 
na área, como o Marco Civil da Internet (Lei nº 12.965/14), Lei de Azeredo (Lei nº 12.735/12) e Lei 
Carolina Dieckmann (Lei nº 12.737/12). 
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UMA VISÃO CRÍTICA ACERCA DA IMPORTÂNCIA DA MEDIAÇÃO DE CONFLITO E DA JUSTIÇA 
RESTAURATIVA E SUA APLICABILIDADE NO ÂMBITO PENAL. 

 
BEATRIZ GUIMARÃES CABRAL - UNIVERSIDADE DO OESTE PAULISTA - UNOESTE 

WESLLEY NEPONUCENO DE PAULA - UNIVERSIDADE DO OESTE PAULISTA - UNOESTE 
 

       Uma importante visão acerca do quão a Mediação Penal, bem como a Justiça Restaurativa 
podem ser ferramentas "inovadoras" para solução de conflitos, dando total desnecessidade de um 
prolongamento em juízo. E, a Mediação, sempre visando para as partes envolvidas oportunidades 
interessantes, para que ambas tentem resolver o conflito, unindo-as de um modo brando, através 
de uma conversa conciliadora. No âmbito penal, órgãos mediadores, como Necrim e Jecrim são 
exemplos para a reparação de conflitos de menor potencial ofensivo, tentando-se chegar a uma 
Justiça Criminal de interesses propriamente dita. Também é de se ressaltar os benefícios que a 
Mediação Penal pode proporcionar para as partes envolvidas, como também para a sociedade. 
Sempre com o intuito da humanização no sistema penal e facilitação de conflitos. 

 


