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O POSITIVISMO DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL DE 1988 E A SUA APLICAÇÃO PRÁTICA
AILTON TOSHINOBU OSHITA
A Constituição brasileira vigente foi promulgada em 1988, e desde então passou a reger como a
referência no ramo do Direito e no desenvolvimento do país. No entanto, existem vários pontos
descritos nesta Constituição atual que são incompatíveis com a realidade do Brasil, em alguns
pontos sendo até utópicos, se comparado com a sua real aplicação. Atuando como a Lei Maior do
Brasil, a Constituição Federal contém normas que atuam na formação dos poderes, forma de
governo, e os direitos e deveres de cada cidadão em relação ao Estado. Analisar o positivismo da
Constituição Federal e a sua aplicação no mundo prático, além de observar se há disparidade do
que a Lei Maior preceitua e como se dá a concretização da mesma. O estudo será desenvolvido
por meio de leitura da legislação pertinente, dados levantados por entidades capacitadas na
realização de estatísticas socioeconômicas e breve leitura bibliográfica. De acordo com o
Departamento Intersindical de Estatística e Estudos Socioeconômicos (Dieese), o salário mínimo
deveria ser de R$ 3.674,77 no mês de julho de 2018, conforme a pesquisa divulgada
recentemente.Dados recentes apontam o Brasil como detentor do pior retorno dos impostos em
serviços à sociedade dentre os 30 países que mais arrecadam no mundo, de acordo com o
Instituto Brasileiro de Planejamento e Tributação(IBPT). O positivismo é insuficiente perante a
situação que o país se encontra, mesmo que em lei exista uma falsa ilusão de um país ideal, a
aplicação não é viável. O Brasil é um país emergente, possui condições de desenvolvimento
econômico e social, mas encontra grandes barreiras para que essa evolução ocorra. A vulgarização
do texto da Constituição torna as coisas ainda piores, pois com fatores como a falta de segurança,
remuneração insuficiente, educação enfraquecida, condições da saúde precária, o retorno
inadequado dos tributos, entre outros, a população tende a depender mais das ações
provenientes do Estado, no sentido de os cidadãos pobres continuarem pobres, ou o que é ainda
pior, o aumento desse grupo de pessoas e a marginalização.Teoricamente, o Brasil seria um país
ideal para viver conforme a Constituição de 1988 descreve, se sua aplicação fosse levada a sério,
teríamos um país mais justo e com mais chances de desenvolvimento. A sociedade acaba
recebendo o impacto da falta de comprometimento do Estado, e desrespeito com o cidadão, seja
na forma da administração ou no retorno em bens de serviço e o respeito aos direitos
fundamentais.
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CPC/2015 E A APLICAÇÃO DAS MEDIDAS ATÍPICAS NO PROCESSO DE EXECUÇÃO
NATÁLIA ALVES DE SANTANA
CAROLINA MENDES MOSANER
CAROLINE REGINA DA SILVA
O presente artigo tem o escopo de analisar a aplicação das medidas atípicas do magistrado no
processo de execução, sob a luz dos princípios constitucionais e processuais do nosso
ordenamento jurídico. Tal possibilidade veio prevista no artigo 139, IV, do CPC/2015 e causou
grande controvérsia entre os operadores do direito, uma vez que, há entendimento de que a
aplicação de tais medidas fere os princípios da proporcionalidade e da razoabilidade, bem como,
as garantias fundamentais previstas na Constituição Federal, como o direito de liberdade de
locomoção. Em contrapartida, há entendimento de que tais medidas colaboram com a efetividade
processual. Será analisada as possibilidades de aplicação de tais medidas, suas limitações, e quais
seus fundamentos.
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DESAFIOS DE TRATAMENTO PARA DEPENDENTES QUIMICOS
ASLLEN LEONARDO DELGADO LONGO
REGIANE OLIVEIRA DA SILVA
DANIELLE YURIE MOURA DA SILVA
O estudo tem por objetivo explorar os desafios encontrados em tratamentos realizados por
dependentes químicos e as consequências que este fenômeno causa no meio jurídico, regido pela
Lei N° 11.343/06, que é o Sistema Nacional de Políticas Públicas sobre Drogas, como forma de
prevenção do uso indevido e também de usuários e dependentes de drogas não autorizados, as
dificuldades encontradas são as intrínsecas e extrínsecas ao longo dos tratamentos. A metodologia
aplicada foi hipotético-dedutivo, legislação, doutrinas e livros pertinentes ao tema. Assim, a
voluntariedade do dependente é um dos principais problemas encontrados, más a persistência da
família em leva-lo a pessoas capacitadas e mostrar os resultados adquiridos de outros
dependentes, para que possam se espelhar e adquirir força de vontade para mudar seus
comportamentos, fazendo uma reversão na situação em que se encontrava. Já no meio jurídico e
público é esperado novos projetos de acolhimentos e profissionais qualificados.
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DIREITOS DOS ANIMAIS E A MANIFESTAÇÃO CULTURAL DO RODEIO NO BRASIL
WESLEY PABLO SANTOS CAPUTO
A espécie humana durante todo seu período evolutivo parte da premissa do antropocentrismo, de
que todos os recursos naturais são de uso exclusivo dos seres humanos. Diante disso, por séculos,
os humanos ceifaram a vida e liberdade de diversos animais, buscando atender suas necessidades.
Mesmo com a evolução da sociedade ainda existe manifestações culturais que se utilizam de
animais, como os eventos de rodeios e suas modalidades. Assim, o presente trabalho tem por
objetivo apresentar os conflitos de interesses entre a prática desses eventos e os direitos dos
animais. Foi aplicado o método dedutivo legal, através de amplo levantamento bibliográfico, legal,
jurisprudencial e de artigos eletrônicos. Conclui-se que os eventos de rodeios são práticas que
resultam maus-tratos aos animais, não devendo a cultura prevalecer sobre os direitos destes, uma
vez que a Constituição Federal veda a crueldade.
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HORAS "IN ITINERE" E A HIPOSSUFICIÊNCIA DO TRABALHADOR RURAL NA REFORMA
TRABALHISTA.
CLARISSA MANZANO DOS SANTOS FALCONI
O presente trabalho versou sobre os impactos da Reforma Trabalhista nas horas "in itinere" para o
trabalhador rural, com o objetivo de demonstrar a falta de representatividade destes
trabalhadores no processo legislativo e sua hipossuficiência perante empregadores e Estado,
tendo como resultado a análise dos perfis dos congressistas das bancadas ruralistas e seus
interesses partidários e do trabalhador rural, tendo como método utilizado indutivo e hipotético indutivo e concluindo-se pela discrepância entre os interesses dos trabalhadores e da classe
política, fazendo necessária, no mínimo, uma representação que busque a proteção da dignidade
humana e o princípio tutelar na elaboração dos projetos para a categoria.
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