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Resumo 
O presente artigo busca mostrar a atuação do Ministério Público estadual através do 
Grupo de Atuação Especial do Meio Ambiente (GAEMA), com apoio da Rede de Atuação 
Protetiva do Meio Ambiente (RAPMA), na efetivação da proteção ambiental e na busca de 
harmonia entre desenvolvimento sócio-econômico e sustentabilidade. O artigo ainda faz 
um breve levantamento histórico do Ministério Público e mostra como a Constituição 
Federal de 1988 delegou-lhe tarefas de proteção a interesses coletivos e difusos e 
preservação ambiental, diante das ameaças da sociedade global. 
Palavras-chave: Meio Ambiente, Ministério Público, GAEMA. 
 

 

1. Introdução 

Através de pesquisas bibliográficas, o presente artigo tem por objetivo abordar um 

tema de gradativa relevância sócio-econômica. O surgimento de discussões sobre 

desenvolvimento sustentável aliado ao Direito Ambiental tem exigido esforços sócio-

políticos.  

O Direito Ambiental, que tutela a preservação de rios, lagos, florestas e animais, 

enfrenta nova realidade, focada em encontrar meios de desenvolvimento para as 

necessidades sociais que, ao mesmo tempo, não degradem biomas naturais nem 

desequilibrem ecossistemas.  

O meio ambiente necessita de constante fiscalização contra ações público-privadas 

predatórias de uma sociedade capitalista e global. As Constituições Federal e Estadual, 

por sua vez, aduzem tal encargo ao Ministério Público. Tido como um defensor dos 

interesses difusos e coletivos, é um órgão independente que atua sobre a totalidade do 

âmbito sócio-econômico, munindo-se de instrumentos jurídicos legais, como ação civil 

pública, para investigar, denunciar e punir possíveis transgressões.   

 

2. Uma nova concepção de desenvolvimento 

A palavra sustentabilidade transmite a noção de algo suportável. O termo emerge à 

realidade atual apesar de há muito estar em pauta, pois o grande desafio do último século 

consiste na ponderação entre desenvolvimento sócio-econômico e conservação 

ambiental.  
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Pode-se testemunhar a evolução da complexidade social a partir do século XVIII, 

quando a sociedade tornou-se industrial, produtivista e hábil em modificar a natureza. O 

poder público agigantou-se diante do novo quadro. Porém, durante o século XIX, iniciou-

se uma demanda por políticas públicas de desenvolvimento a longo prazo, como a 

universalização da educação. Finalmente, o século XX revelou a continuidade dos 

avanços técnico-científicos e educacionais, ampliando a produção e o consumo dos 

países desenvolvidos. No entanto, houve enfraquecimento da coletividade e do espírito 

critico. Os Estados enfrentavam a corrupção e crises econômicas. Ao final do século, a 

sociedade passou a alimentar um constante pessimismo em relação ao futuro. 

No Brasil, o desafio se amplia devido a fatores que agravam a degradação 

ambiental e impedem o desenvolvimento sustentável como a discrepância entre classes 

sociais, a má distribuição de renda, a corrupção, a baixa qualidade de vida e, 

principalmente, a falência da educação (BURSZTYN, 2001. p. 161). O país detém um 

modelo econômico que não promove o desenvolvimento social, mas multiplica a pobreza 

e a degradação ambiental. Assim, as dificuldades existentes comprometem as ações 

públicas, afastando a possibilidade de identificar alternativas de desenvolvimento 

compatíveis com as demandas sócio-ambientais. 

Há, ainda, a necessidade da criação de novas políticas tecno-científicas capazes 

de reverter o modelo industrial retardatário nacional e da concessão de benefícios 

públicos às iniciativas empreendedoras. Mostra-se essencial a junção das políticas 

agrária, industrial e comercial com as tecnológicas, visando a geração de empregos 

qualificados e o aperfeiçoamento de instituições de pesquisa e desenvolvimento. 

O século XXI traz o surgimento de um novo espectro de responsabilidade aliado à 

visão futurista e à conservadora. A sociedade requer um novo tipo de desenvolvimento 

que enxergue o crescimento como um meio, e não um fim, para garantir as oportunidades 

das gerações futuras e respeitar a integridade dos sistemas naturais (VIANNA, 2001, p. 

48). 

 

3. Ministério Público 

O Ministério Público, segundo o art. 127 da Constituição Federal, é uma instituição 

permanente e essencial à função jurisdicional do Estado. Sob um ponto de vista 

aprofundado a respeito dos deveres do mesmo, Moreira (2004, p. 46) afirma que: 

A função, em suma, do fiscal da lei e defensor da sociedade é extensa, 
complexa e relevante. Somente equiparável à vastidão das 
responsabilidades que pesam sobre os ombros dos representantes do 
Ministério Público, encarregados de promover e realizar – o que não é 
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fácil e não pode prescindir de vocação e sacrifícios – vasta missão que 
simplesmente se escreve, com poucas palavras, nos frios dispositivos 
legais. 

 

Além disso, o mesmo artigo constitucional incumbe a instituição em defender a 

ordem jurídica, o regime democrático e os interesses sociais e individuais indisponíveis. 

Para isso, o Ministério Público goza de princípios basilares, como a unidade, a 

indivisibilidade e a independência funcional. 

 

3.1. Breve Histórico 

O surgimento da instituição remete-se aos anais franceses, onde o rei Filipe IV, em 

1302, possuía procuradores sob seu poder. Em anos de Revolução Francesa, o Ministério 

Público adquiriu garantias, tendo o apoio dos textos legais napoleônicos para se elevar 

como instituição. 

O Ministério Público brasileiro descende do direito português. No Livro de Leis e 

Posturas constavam regras sobre causas penais aos procuradores do rei. No ano de 

1609, houve a Relação da Bahia, onde o procurador da Coroa e Fazenda (promotor de 

justiça) era considerado mero funcionário do poder executivo. Sob a Constituição de 

1824, os promotores tratavam de questões penais. Em 1832, ainda na fase imperial, o 

Código de Processo Criminal Imperial reservava uma seção aos promotores com 

requisitos de nomeação e atribuições. No início do governo republicano, no ano de 1890, 

a instituição não foi reconhecida como tal pela Constituição vigente. Porém, Campos 

Salles, Ministro da Justiça do governo provisório fez questão de reverter tal fato, mediante 

Decretos nº 848 e 1030 de 1890. Décadas mais tarde, o Ministério Público ampliou suas 

funções com o advento dos Códigos Penal de 1941 e Processual Civil de 1939 e 1973.  

Há três momentos importantes na vida jurisdicional da instituição. O primeiro é o 

surgimento da Lei Orgânica nacional (Lei Complementar nº 40/1981)1. Em nível estadual, 

a Lei Orgânica nº 734/19932, do Ministério Público paulista, intitula em seu art. 103, VIII, a 

função institucional de promover o inquérito civil e a ação civil pública, para proteção, 

prevenção e reparação de danos causados ao patrimônio público e social, ao meio 

ambiente entre outros. O segundo considera a criação da Lei Federal nº 7347/19853, 

permitindo a tutela de direitos difusos e coletivos mediante ação civil pública. O terceiro 

momento se baseia na Constituição Federal de 1988, que reconheceu o Ministério 
                                                      
1 Texto integral em: http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/Leis/LCP/Lcp40.htm  
2 Texto integral em: 
http://www.al.sp.gov.br/repositorio/legislacao/lei%20complementar/1993/lei%20complementar%20n.734,%2
0de%2026.11.1993.htm  
3 Texto integral em: http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/Leis/L7347orig.htm  
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Público como instituição, essencial à função jurisdicional do Estado, concedeu-lhe 

independência funcional e administrativa, dotou-lhe de princípios fundamentais e 

incumbiu-lhe da defesa da ordem jurídica, do regime democrático e dos interesses sociais 

e individuais indisponíveis, segundo art. 127. 

 

3.2. Competência Diante Do Meio Ambiente 

O meio ambiente é, segundo o art. 3º, I, da Lei Federal nº 6938/19814, o conjunto 

de condições, leis influências e interações de ordem física, química e biológica, que 

permite, abriga e rege a vida em todas as suas formas. O desenvolvimento sustentável 

está intimamente ligado aos bens jurídicos abarcados pelo Direito Ambiental, como afirma 

Moreira (2004. p. 32): 

O direito ambiental busca a tutela dos interesses difusos, protegendo 
um bem cujo titular não se identifica, pois a todos e a ninguém 
pertence, e cuja natureza jurídica também se discute, porquanto não se 
encaixa na categoria de bem objeto da tutela e ao mesmo tempo, 
desprovido de personalidade jurídica, não lhe é reconhecida a 
qualidade de sujeito desta tutela.  

 

Assim, ao Ministério Público se encaixa função tuteladora dos interesses difusos, 

pertencentes a todos e a ninguém, segundo Moreira. Baseada nas Leis Federais nº 

6938/1981 e 7347/1985, houve a legitimação dos Ministérios Públicos da União e Estados 

para proporem ação de responsabilidade civil e criminal por danos causados ao meio 

ambiente e ação civil pública para a proteção de interesses difusos. A Constituição 

Federal, por sua vez, no art. 129, III, elegeu o Ministério Público para atuar na questão 

ambiental, estabelecendo como uma de suas funções a proteção ao meio ambiente. 

A ação civil pública mostra-se como um poderoso instrumento. O entendimento de 

Mazzilli (1997, p. 59) afirma que esta é: 

Decorrente de infrações apuradas por comissões parlamentares de 
inquérito. A ação civil pública atua em defesa do meio ambiente, do 
consumidor e do patrimônio cultural. A Constituição alargou esse 
objetivo: agora serve para coletar elementos para a propositura de 
qualquer ação civil da área de atuação ministerial. Com isso, 
possibilita-se o ajuizamento de ações mais bem aparelhadas, sem 
falar que no curso do inquérito, também se podem atuar, ao contrário, 
circunstâncias que demonstram não ser o caso de provocar a 
jurisdição. 

 

                                                      
4 Texto integral em: http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/Leis/L6938.htm 
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A presente ação ainda está calcada no dever de agir do Ministério Público, 

baseados, nos princípios da obrigatoriedade e indisponibilidade da ação e no caráter 

vinculante, uma vez que a instituição busca soluções de âmbito sócio-coletivo.  

 

3.3. Grupo de Atuação Especial do Meio Ambiente (GAEMA) 

O Grupo de Atuação Especial do Meio Ambiente (GAEMA) e a Rede de Atuação 

Protetiva do Meio Ambiente (RAPMA) foram instituídos pelo Ato Normativo nº 552/20085 

da Procuradoria-Geral de Justiça do Estado de São Paulo, com o objetivo de, conforme 

art. 2º, identificar, prevenir e reprimir atividades causadoras de degradação ambiental. 

O Ato preocupa-se com a transcendentalidade das questões ambientais em 

relação à sociedade e considera o compartilhamento da degradação ambiental suportado 

pela mesma como uma consequência real e inevitável. Prevê ainda que, mediante 

atuação regional, o GAEMA levantará prioridades e metas atinentes às peculiaridades de 

cada região. Nota-se a determinação de funções sinônimas ao Ministério Público 

atinentes à tutela de direitos difusos e coletivos, previsto na Constituição Federal. E mais, 

evidencia-se uma atuação descentralizada, prevendo a divisão de regiões econômicas 

por bacias hidrográficas, o que permite um envolvimento mais íntimo e direto com as 

necessidades locais. 

O GAEMA atuará conjuntamente com as Promotorias e prioritariamente na fase 

investigativa. O art. 5º lista suas principais funções: a) Oficiar nas representações, 

inquéritos civis, procedimentos preparatórios de inquéritos civis para a defesa e proteção 

dos bens ambientais nos temas eleitos como prioritários, mediante atuação integrada com 

o Promotor de Justiça Natural; b) Tomar compromissos de ajustamento de conduta (TAC) 

nos procedimentos de sua alçada; c) Promover as medidas judiciais cabentes e 

necessárias à defesa e proteção dos bens ambientais nos temas eleitos como prioritários 

e d) Promover a efetiva mobilização das Promotorias de Justiça do Meio Ambiente 

integrantes do núcleo regionalizado para a consecução da atuação integrada em relação 

a todos os temas regionais. 

O Grupo será composto, segundo o art. 8º, por no mínimo dois Promotores de 

Justiça em cada núcleo regional designados pela Procuradoria-Geral de Justiça, com 

atribuições na defesa do meio ambiente. 

A RAPMA contará com uma Secretaria Executiva em cada núcleo regional e 

desempenhará, conforme art 7º, as seguintes funções: a) Levantar subsídios para a 

                                                      
5 Texto integral em: 
http://www.mp.sp.gov.br/portal/page/portal/cao_urbanismo_e_meio_ambiente/rede_gaema 
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colheita de temas prioritários e definir metas, mediante reunião trimestral com a 

Secretaria Executiva das Promotorias de Justiça abrangidas por sua atuação; b) Levantar 

temas regionais prioritários, mediante reunião semestral com órgãos ambientais e 

representantes da sociedade civil e c) Elaborar e encaminhar relatórios, mensalmente, à 

Corregedoria-Geral do Ministério Público.  

O art. 15, por sua vez, constitui os núcleos regionais divididos por bacias 

hidrográficas e as Promotorias neles inseridas. São eles: a) Paraíba do Sul (Núcleo 

Paraíba do Sul), abrangendo 21 comarcas; b) Litoral Norte (Núcleo Vale do Ribeira), 

abrangendo 10 comarcas; c) Pardo (Núcleo Baixada Santista), abrangendo 10 comarcas; 

d) Baixada Santista (Núcleo Litoral Norte), abrangendo 4 comarcas; e) Vale do Ribeira 

(Núcleo Riberirão Preto), abrangendo 18 comarcas e f) Pontal do Paranapanema (Núcleo 

Pontal do Paranapanema), abrangendo 13 comarcas. 

Em 2009, o Ato Normativo 5966, considerando a relevância do tema ambiental e a 

extensão territorial do Estado, propôs nova divisão ao inserir núcleos limitados por sub-

bacias hidrográficas. Além disso, especificou os núcleos de trabalho da RAPMA, 

constituídos por 22 redes, abrangendo comarcas e distritos. 

Em 2010, o Ato Normativo 6497 criou o sexto núcleo regional limitado pela bacia 

hidrográfica do Médio Paranapanema, baseado em Assis e abrangendo mais de 30 

municípios. 

Em 2011, o Ato Normativo 6828, com base nas atribuições inerentes ao GAEMA e 

RAPMA delineadas no Ato Normativo institucional, como pesquisas, atuações integradas 

em meio a organizações ambientais e representantes da sociedade civil, bem como 

atenção e consideração às peculiaridades e necessidades das diferentes regiões do 

Estado de São Paulo, listou as metas a serem perseguidas pelos órgãos em cada núcleo 

regional ao longo do presente ano9. O referido Ato coaduna com a listagem dos temas 

prioritários perseguidos pelo GAEMA E RAPMA, sendo eles: a) Coleta, afastamento e 

tratamento de esgoto; b) Preservação de reserva legal e Área de Preservação 

Permanente (APP); c) Controle e uso do solo urbano com ênfase nas áreas de risco 

ocupadas; d) Extinção dos lixões; e) Controle do uso e ocupação do solo, com ênfase nas 

                                                      
6 Texto integral em: 
http://www.mp.sp.gov.br/portal/page/portal/cao_urbanismo_e_meio_ambiente/rede_gaema 
7 Texto integral em: 
http://www.mp.sp.gov.br/portal/page/portal/cao_urbanismo_e_meio_ambiente/rede_gaema 
8 Texto integral em: 
http://www.mp.sp.gov.br/portal/page/portal/cao_urbanismo_e_meio_ambiente/rede_gaema 
9 Informações atinentes a cada núcleo regional: 
http://www.mp.sp.gov.br/portal/page/portal/cao_urbanismo_e_meio_ambiente/rede_gaema/ATO-PGJ-624-
10%20%28Metas%20Gaema%202010%29.doc 
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monoculturas de cana e eucalipto; f) Acompanhamento da elaboração dos planos de 

manejo e implementação das Unidades de Conservação (UC); g) Acompanhamento da 

elaboração de Planos Diretores Municipais e h) Proteção das áreas de recarga e controle 

da explotação. 

 

4. Conclusão 

Nota-se que concepções sobre desenvolvimento sustentável emergiram, de forma 

discreta, junto às sociedades oitocentistas industriais, mas reteve a devida atenção 

somente no século XXI, quando as mesmas passaram a questionar a existência de 

garantias viáveis ao futuro de suas gerações que pudessem aliar desenvolvimento 

econômico e conservação ambiental. 

O Ministério Público, instituição independente e permanente, essencial ao regime 

democrático é responsável pela defesa de interesses difusos e coletivos, como o meio 

ambiente. A referida instituição, no Estado de São Paulo, viabilizou a criação do Grupo de 

Atuação Especial do Meio Ambiente (GAEMA) e a Rede de Atuação Protetiva do Meio 

Ambiente (RAPMA) para atuarem de forma diferenciada em todas as regiões. 

Nota-se um esforço grandioso, que mobiliza além da instituição, organizações 

ambientais e representantes da sociedade civil, para identificar e viabilizar a solução de 

problemas em cada região, respeitando suas necessidades e peculiaridades. 

Por fim, pode-se afirmar que o GAEMA e RAPMA estão ampliando suas atividades, 

como se nota no cronograma de temas e desafios a serem trilhados ao longo do ano de 

2011.   
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Resumo 
O presente trabalho procura analisar problemas do atual sistema processual brasileiro, 
fazendo um comparativo entre o passado e o presente num breve histórico das reformas 
efetivadas, especialmente, pela Emenda Constitucional nº 45 de 2004, bem como o 
reflexo dessas reformas, no ordenamento jurídico, diante do grande aumento do número 
dos processos em nosso sistema, com foco no recurso extraordinário que tramita perante 
o Supremo Tribunal Federal. Essa análise compreende a indagação: tais procedimentos 
não apresentam afronta aos princípios do contraditório, da ampla defesa e do acesso à 
justiça em nosso sistema?  
Palavras-chave: Emenda Constitucional nº 45. Repercussão Geral. Efetividade. Principio 
da ampla defesa. Princípio do contraditório. Princípio do acesso à justiça.  
 

1 Introdução  

O Poder Judiciário é um dos poderes inseridos dentro da República Federativa do 

Brasil, o qual exerce o monopólio da atividade jurisdicional e existe com o objetivo de 

alcançar a pacificação social.  

Neste cenário nos deparamos com as reformas introduzidas pela emenda 

constitucional n. 45, de 2004, que dentre as inovações, destacou a criação do Conselho 

Nacional de Justiça, o instituto da Súmula Vinculante e o requisito de repercussão geral 

dos recursos extraordinários. 

A presente pesquisa teve como intuito o estudo do instituto da Repercussão Geral 

como requisito para interposição do recurso extraordinário.  

Agora a questão constitucional, além de encontrar a tipicidade já prevista no artigo 

102, III, alíneas “a” até “d” da CF, precisa apresentar repercussão geral do ponto de vista 

econômico, político, social ou jurídico, que ultrapassem os interesses subjetivos das 

partes, ou transcenda o interesse subjetivo das partes (art. 543-A do CPC).   

 Na hipótese de o Tribunal negar a existência da Repercussão Geral, a decisão 

valerá para todos os recursos da espécie sobre matéria idêntica, os quais serão 

indeferidos liminarmente – art. 543-A, § 5º, do CPC.  

Nesse contexto, o novo requisito da Repercussão Geral trouxe dúvidas quando 

cotejado os princípios do contraditório, ampla defesa e acesso à justiça. Essa dúvida foi 

mola propulsora da pesquisa.     

2 Objetivo 

Colloquium Humanarum, vol. 8, n. Especial, jul–dez, 2011 

mailto:nillu@ig.com.br
mailto:dricalig@hotmail.com


Encontro de Ensino, Pesquisa e Extensão, Presidente Prudente, 17 a 20 de outubro, 2011 12

A pesquisa se destina a averiguar se as reformas introduzidas pela Emenda 

Constitucional n. 45, de 2004 (que dentre várias modificações legislativas, trouxe um novo 

requisito ao recurso extraordinário - Repercussão Geral), esbarram nos princípios do 

contraditório, ampla defesa e acesso à justiça. 

 

3 Métodos 

A pesquisa se utilizou do método dedutivo, amparada em pesquisa bibliográfica, 

para verificar se os princípios do acesso à justiça, contraditório e ampla defesa foram 

abalroados, por exemplo, diante da nova redação do artigo 543-A do CPC. E, ainda, os 

métodos histórico e comparativo foram utilizados nesse estudo, buscando-se fatos 

históricos até recentes e analisando a influencia destes na atual legislação.  

 

4 Resultados 

Concluiu-se que o recurso extraordinário sofreu várias modificações. Tais 

modificações ocorreram na busca de ofertar maior efetividade aos processos.  

 

5 Discussão 

Após a proclamação da República, momento histórico em que o Brasil se 

estruturava juridicamente, baseando-se no sistema norte-americano, buscando instaurar 

o regime federativo, surge o recurso extraordinário através do Decreto nº 848, de 

11/10/1890 (PINTO, 2008).   

O recurso extraordinário objetivou suprir a necessidade de garantir a supremacia 

da Constituição e da lei federal em toda a extensão da Federação, inspirado pelo modelo 

criado nos Estados Unidos pelo Judiciary Act, em setembro de 1789 (PINTO, 2008).  

É possível se afirmar que a idéia de controle difuso de constitucionalidade, 

historicamente, deve-se ao famoso caso julgado pelo Juiz John Marshall da Suprema 

Corte norte-americana, que, apreciando o caso Marbury v. Madison, em 1803, decidiu 

que, havendo conflito entre a aplicação de uma lei em um caso concreto e a Constituição, 

deve prevalecer a Constituição por ser hierarquicamente superior (LENZA, 2009).     

A história denuncia que a conhecida tripartição de poderes não se seguiu nivelada 

ou ombreada apresentando o equilíbrio que a doutrina prega.   

Na França pós-monárquica, por exemplo, apesar da existência da tripartição dos 

poderes, se percebeu uma proeminência do Poder Legislativo, vindo em seguida o Poder 

Executivo (MANCUSO, 2006). Quem não se lembra da frase: “o juiz é a boca da lei ou La 
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bouche de la loi”. Aqui o juiz não era dado interpretar as normas, devendo limitar-se a 

declarar sua literalidade. 

Nesse contexto se compreendia que a tarefa de interpretar a lei só poderia ser 

desempenhada pelo Poder Legislativo e, exclusivamente, mediante outra lei dita 

interpretativa. 

Na época contemporânea, verifica-se que as posturas da relação processual e do 

julgamento vêm variando ao longo do tempo. O adversarial system, no processo norte-

americano; a diretriz do juiz ativo, dentre nós (MANCUSO, 2006).  

Numa perspectiva espacial, a função judicial também não se revela una em seu 

conceito de atuação. Nos países de atuação da common law – o parâmetro é dado pelo 

precedente judiciário. Nos países da família romano-germânica, de tradição codicística, 

como o Brasil, o primado repousa na norma legal. É sabido que se sinaliza uma 

tendência, de ambas as famílias, gradualmente, se colocarem em rota de aproximação 

(MANCUSO, 2006). 

Nesse sentido verifica-se a crescente importância que alcançou a jurisprudência 

em nosso sistema nos últimos anos.  

Não se pode deixar de notar que o Poder Judiciário, desde a França pós-

monárquica até aqui, se fortaleceu. Gradativamente foi se estruturando e se impondo, 

alcançando foros de suprapoder, seja porque sobrepaira aos demais poderes, seja 

porque tem assegurada sua independência e autonomia. Isso após o declínio da rígida 

separação de poderes, princípio que hoje vai sendo substituído pelo conceito de reserva 

(art. 97 da CF – reserva de plenário; art. 5º, inciso XXXV da CF – reserva do acesso à 

justiça) (MANCUSO, 2006).  

A Constituição de 1891 trouxe expressamente o Recurso Extraordinário no artigo 

59, § 1º, letras “a” e “b”, mas sem esta denominação, que só apareceria pela primeira vez 

no Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal (PINTO, 2008). 

Inicialmente denominado de apelação pela Lei nº 221, de 1894, tendo sido alterada 

a denominação novamente para Recurso Extraordinário pela Lei nº 1939, de 1907.   

Denominação esta que foi definitivamente adotada somente a partir da Constituição 

Federal de 1934, que apresentou expressamente o Recurso Extraordinário no seu artigo 

76, §2, III (PINTO, 2008).  

No entanto, o controle da legalidade e constitucionalidade das decisões de um 

único tribunal, composto de pequeno número de juízes, denominados ministros, não 

demorou a demonstrar que não teria possibilidade do cumprimento de tais atribuições em 
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razão da quantidade de decisões proferidas por todos os demais tribunais do país 

(PINTO, 2008).  

É preciso anotar que a garantia constitucional do acesso à justiça (art. 5º, XXXVI) 

entre nós, ou no sistema codicista, tem recebido uma leitura exacerbada, ou quase 

ufanista, como se ali  contivesse uma sorte de convite à demanda, ou uma franquia à 

litigiosidade, exageros que provocam no jurisdicionado: a-) a crença de que a 

judicialização dos conflitos é caminho natural ou necessário para todos os interesses 

contrariados ou insatisfeitos; b-) passa a ideia de que qualquer pretensão resistida deva 

ser resolvida por uma decisão de mérito, a ser oportunamente estabilizada pela coisa 

julgada; c-) desestimula a busca pela solução alternativa dos conflitos (MANCUSO, 2006), 

(o grifo não pertence ao original).      

O caminho adotado para viabilizar a atuação do STF foi o da oposição de inúmeras 

restrições ao cabimento do recurso extraordinário. Dentre muitas medidas tomadas 

verificamos que, em 1988, a Constituição Federal criou um novo Tribunal com atribuições 

para controle das legalidades infraconstitucionais, o Superior Tribunal de Justiça. 

O Recurso Especial conforme artigo 105, III da Constituição Federal de 1988, na 

verdade, é uma derivação do antigo recurso extraordinário, que antes se apresentava 

como sendo de competência exclusiva do Supremo Tribunal Federal. Como ensina Pinto 

(2008):  

Portanto, o recurso especial encontra sua origem no antigo recurso 
extraordinário, que sofreu com a Constituição de 1988 um 
desdobramento, passando toda a matéria infraconstitucional para a 
competência do STJ, que a aprecia via recurso especial, 
permanecendo na competência do STF, pela via do recurso 
extraordinário, apenas a matéria constitucional. 

 

Isso significa que é preciso compreender, que o acesso à justiça, diferente do que 

possa parecer, é na verdade, uma cláusula de reserva, ou seja, o Poder Judiciário é 

apenas uma das vias para solução das controvérsias eventualmente surgidas em nosso 

cotidiano, ao lado de muitas outras vias apresentadas pelo sistema (Tribunais de Contas - 

art. 71 da CF; Tribunais Desportivos – art. 217 da CF; Arbitragem – Lei 9.307/96, entre 

outros) (o grifo pertence ao autor). 

Porém, entre nós é sabido que somente as respostas judiciárias estatais têm carga 

eficacial suficiente para se revestirem da autoridade da coisa julgada e, 

consequentemente, projetarem eficácia erga omnes (MANCUSO, 2006). 

Assim, a criação do Conselho Nacional de Justiça – art. 92 da CF, a criação da 

Súmula Vinculante e a crescente oferta de meios alternativos para solução de conflitos 
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objetivam o desenvolvimento do denominado processo de estrutura cooperatória, em que 

se busca o desarme dos espíritos, informando-se sobre os riscos e o custo da demanda, 

propiciando um ambiente para justa composição do conflito – diferente do tenso e 

conturbado processo onde se aguarda uma decisão de mérito (MANCUSO, 2006). 

Para viabilizar a atividade do Poder Judiciário vimos a adoção de dois elementos 

de contensão pelo revisor constituinte na EC 45/2004, quais sejam: a-) a admissibilidade 

do recurso extraordinário passa a depender, além dos pressupostos indicativos do art. 

102, III, e alíneas, da CF, da demonstração da repercussão geral da questão 

constitucional – art. 102, § 3º, da CF/88; e b-) a súmula vinculante, em matéria 

constitucional, nos casos em que a controvérsia possa acarretar “grave insegurança 

jurídica e relevante multiplicação de processos sobre questão idêntica – art. 103-A, da 

CF/88 (MANCUSO, 2006). 

Nesse contexto, o recurso extraordinário é o instrumento adequado para que, 

através da via difusa, possa a Corte Suprema examinar se houve contrariedade à CF ou 

não, como salienta Mancuso (2000): 

[...] o espectro de sua cognição não é amplo, ilimitado, como nos 
recursos comuns, mas, ao invés, é restrito aos lindes da matéria 
jurídica, concluindo que esse recurso não se presta para o reexame da 
matéria de fato; presume-se ter esta sido dirimida pelas instâncias 
ordinárias, quando procederam à tarefa da subsunção do fato à norma 
de regência. 

                      

O texto acima citado revela que este recurso se presta apenas à análise de direito 

em ofensas direta e frontal à Constituição não tendo cabimento o reexame de matérias 

que envolvam questões de fato. 

Em nosso sistema recursal, o recurso extraordinário apresenta como requisitos 

sete pressupostos (três intrínsecos: interesse recursal, legitimidade, cabimento e quatro 

extrínsecos: preparo, tempestividade, inexistência de fato impeditivo ou extintivo de 

recurso e regularidade formal) comuns aos recursos em geral (recursos ordinários) e, 

ainda, outros específicos dos recursos extraordinários. 

Trata-se de recurso que objetiva a unificação da interpretação e aplicação do 

direito positivo constitucional. Esse recurso excepcional apresenta requisitos de 

admissibilidade específicos, como: a obrigatoriedade de esgotamento de todos os 

recursos ordinários; prequestionamento da questão que se quer ver apreciada no STF; 

alegação de ofensa a direito positivo; obrigatoriedade de interposição conjunta de recurso 

extraordinário e recurso especial quando a decisão recorrida funda-se em questões 
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constitucionais e infraconstitucionais e qualquer delas for suficiente, por si só, para manter 

a decisão (DONIZETE, 2010). 

O recurso extraordinário, após a Emenda Constitucional n. 45, de 2004, trouxe um 

novo requisito além dos citados acima, qual seja a repercussão geral da questão 

constitucional.   

Acrescenta-se que para a questão se apresentar prequestionada, entende o STF 

que o recurso extraordinário preencherá o requisito do prequestionamento se houver 

interposição de embargos de declaração (súmula 282 e 356 do STF). 

Este novo requisito da repercussão geral, que deve ser apresentado em preliminar 

de recurso, foi exigido dos acórdãos publicados a partir de 03/05/07, data da vigência da 

Emenda Regimental 21/07 ao RISTF (VIGENCIA, STF). Isso significa que os recursos 

extraordinários anteriores à data acima citada não devem ter seu seguimento denegado 

por ausência da preliminar formal de repercussão geral. 

No AI 715.423, com relatoria da ministra Ellen Gracie, como questão de ordem, se 

discutiu a interpretação do artigo 543-B, §§ 1º e 3º, onde se decidiu: 

Os recursos extraordinários e respectivos agravos de instrumento 
anteriores e posteriores a 03 de Maio de 2007, quando múltiplos, 
sujeitam-se a sobrestamento, retratação e dependem do 
reconhecimento de prejuízo sempre que versarem sobre temas com 
repercussão geral reconhecida pelo STF. Os que estiverem pendentes 
no STF poderão também ser devolvidos à origem (www.stf.com.br). 

 

Isso significa que na hipótese de multiplicidade de recursos, com fundamento em 

idêntica controvérsia, recursos extraordinários e respectivos agravos de instrumentos, 

posteriores ou anteriores a 03/05/07, sujeita-se ao sobrestamento, retratação e depende 

do reconhecimento de prejuízo quando versarem temas cuja repercussão geral tenha sido 

reconhecida pelo STF. Inclusive os processos pendentes poderão ser devolvidos à 

origem.  

Com essa nova sistemática busca-se o desafogamento do STF.    

Importa lembrar que as constituições anteriores (Constituição de 1967 e Decreto de 

1969) trouxeram em seus ordenamentos a utilização da ARGUIÇÃO DE RELEVANCIA 

como mecanismo de filtragem dos Recursos Extraordinários, expediente este que foi 

descartado pela Constituição de 1988 (LAMY, apud WAMBIER, 2005). 

A análise da arguição de relevância pelo STF deixava o âmbito do direito e 

apresentava cunho exclusivamente político. Isso ocorreu durante as décadas de 60 e 70, 

quando o Brasil apresentava insegurança política, com restrições ideológicas, quando 
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houve a gênese da argüição de relevância proposta por aqueles que faziam parte da 

cúpula do poder político no país (LAMY, apud WAMBIER, 2005). 

O STF tornou-se exclusivamente Corte Constitucional somente em 1988 com a 

“Constituição Cidadã”, trazendo novos fundamentos na produção e na aplicação do direito 

e, mais, também na formação e conscientização dos juristas (dogmas do Estado liberal) e 

o início do Estado Social.    

Diferente da arguição de relevância, a repercussão geral, para que seja analisada, 

deve seguir os mandamentos constitucionais, os quais se apresentam acima de análises 

subjetivas do STF e que deve respeitar todo o sistema jurídico, não demonstrando sua 

feição política (intrínseca), mas sim obediência ao ordenamento vigente. 

A aplicação dessa nova disciplina resultou, em 2008, na redução em 41,9% dos 

processos no Supremo Tribunal Federal (MENDES, 2009). 

 

6 Conclusão 

O recurso extraordinário passou por diversas fases desde sua criação até hoje. 

Assim, procedimentos e técnicas necessitaram ser alterados para que os jurisdicionados 

percebessem ou vislumbrassem possível a entrega de uma tutela jurisdicional em tempo 

razoável. 

Assim, com o advento da Emenda Constitucional nº 45/2004, que tratou da reforma 

do poder judiciário brasileiro, promovendo as alterações legislativas apontadas (§ 3º do 

artigo 102, da CF/88 e artigos 543-A e 543-B do CPC (Lei 11.418/06)), tornou-se possível 

ao STF desenvolver sua verdadeira vocação, qual seja, a de verdadeiro guardião da 

Constituição Federal.  
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Resumo 
Com a presente pesquisa, pretende-se abordar a efetivação da prestação de saúde no 
Brasil, após aproximadamente 22 (vinte e dois) anos de vigência da Constituição Federal, 
de 1988, que disciplinou o direito à saúde como um direito fundamental garantido a todos, 
sendo um dever do Estado prestá-lo igualmente a todos, independente de classe social 
ou econômica, respeitando a norma constitucional. Ao verificar a grande reforma social 
que a Constituição de 1988 trouxe na área da saúde, chega a ser até difícil compreender 
como um bem valioso, como esse, passou por tanto tempo despercebido e sem a devida 
importância que merece e só então veio a ser considerado como direito fundamental. 
Nessa mesma linha, as referidas mudanças atribuíram ao Estado o dever de assegurar o 
mínimo de condições básicas de saúde para o individuo viver e desenvolver-se.  
Entretanto, o que se vê, ainda hoje, lamentavelmente, no decorrer de todo esse período 
de vigência da reforma, é a ineficiência na prestação de saúde. Onde as pessoas que 
necessitam dessa prestação, acabam por terem frustradas suas pretensões e, não tendo 
outra alternativa, são obrigadas a recorrer aos órgãos jurisdicionais, pleiteando que 
determinem, entre outras obrigações, a de prestação assistencial médica pelos entes 
públicos para, então, terem atendido um direito que a Constituição garante a todos.  
Palavras- chave: Direito - Direito a saúde – Constituição Federal  
 

 

Introdução 

A Constituição Federal da Republica do Brasil, de 1988, instituiu no país uma 

significante mudança, garantindo a todos o direito à saúde. A Constituição fixou 

expressamente, em seu artigo 196, que a todos será garantido o direito de acesso à 

saúde e é dever do Estado promovê-la. O direito à saúde passou, então, a ser regido no 

Brasil como um direito constitucional, disciplinado dentro dos direitos sociais da 

Constituição Federal.  

A discussão sobre à saúde é de suma importância, uma vez que envolve um 

bem maior que é a vida e deve sempre ser assegurado a todos. 

O principal problema levantado é o Direito à Saúde, em face da garantia 

constitucional. O Estado deve garantir a todos o acesso à saúde, sendo necessário refletir 

e indagar se, após quase 22 anos de vigência da Carta maior, a norma constitucional está 

sendo efetivada. 

Após breve análise da prestação de saúde pública, verifica-se que esta vem 

sendo prestada de forma precária, ou, como muitos autores preferem demonstrar ao 
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tratar do tema, o sistema de saúde está “falido”. Desse modo, o que se observa é que a 

norma constitucional, que vigora a tempo razoável, não vem sendo efetivada. 

 

Objetivos 

O objetivo geral do Projeto de Pesquisa é demonstrar o problema da efetividade 

da norma constitucional garantidora do direito à saúde, após a vigência da Constituição 

Federal de 1988.  Os objetivos específicos: a) apresentar discussão geral sobre o histórico 

da saúde e suas mudanças com a entrada em vigor da Constituição Federal de 1988; b) 

demonstrar quais os fatores preponderantes que impedem a efetivação do direito à saúde; c) 

abordar os casos notórios de maior negligência e efetividade; d) especificar quais as medidas 

legais cabíveis para garantir o direito de todos; e) identificar quais as medidas que estão 

sendo tomadas, pelo Estado, para reverter essa situação. 

 

Revisão de Literatura 

Justifica-se a presente pesquisa pela necessidade e importância em discutir 

a temática proposta, frente ao problema na efetivação da prestação de saúde em nosso 

país, mesmo após quase 22 anos de vigência da Constituição Federal de 88, cuja causa 

principal está relacionada à falta de recursos destinados para esse fim e pela ausência de 

intervenção administrativa satisfativa do Estado. Importante se faz, ainda, visto à 

demonstração das medidas judiciais apresentadas, com a finalidade de afastar esse 

problema. Também pela importância acadêmica e cientifica, pois que o presente estudo 

contribuirá para reflexão, junto à comunidade acadêmica, no sentido de despertar o 

interesse e a participação mais efetiva nas discussões e atitudes voltadas para a 

prestação assegurada à saúde. 

Importante mencionar a contribuição social desta pesquisa, uma vez que 

poderá ser estendida a sua discussão à sociedade por meio de publicações científicas e 

artigos em revistas e jornais.   

Portanto, a realização do tema proposto é viável, pois existe material 

bastante para concretizar o desenvolvimento da pesquisa, qual seja estrutura 

disponibilizada pela Instituição de Ensino Superior, revisão bibliográfica e consulta à base 

de dados oficiais.   

 

Metodologia de Trabalho 

O presente estudo será desenvolvido através de estudos e leitura de 

material bibliográfico, normas jurídicas, artigos jurídicos, leis, posicionamentos 
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doutrinários na área de concentração desta pesquisa. Realizar-se-á, também, 

periodicamente, entrevista com a orientadora. Pretende-se desenvolver uma discussão 

partindo do raciocínio lógico geral para o particular (método hipotético dedutivo). Os 

dados coletados serão confrontados, analisados e interpretados dialeticamente.   

 

Fundamentação Teórica 

Com o advento da Constituição Federal da Republica de 1988, várias foram 

as alterações dos direitos e deveres da sociedade e do Estado.  

Nesse contexto, a Constituição enquadrou a saúde como um Direito 

Fundamental, descrito em seus artigos 6º caput, e 196 e seguinte, deixando expresso 

tratar-se de matéria regulada como cláusula pétrea10.  

Desse modo, com a entrada em vigor da Constituição Federal de 1988, 

estabeleceu-se que a saúde será garantida a todos, independente de qualquer condição e 

é dever do Estado prestá-la ao cidadão. 

Jose Afonso da Silva (2003, p. 307) denota seu entendimento quanto à 

mudança, afirmando que: 

É difícil compreender por que um bem tão valioso demorou tanto tempo 
para ser considerado como um direito fundamental do homem. 
Entretanto, é importante salientar que o direito a saúde, deve ser 
prestado a todos igualmente, independente de classe social ou 
econômica, respeitando assim norma constitucional.  

 

A doutrina pátria coloca a importância do tema tardiamente debatido no 

cenário jurídico, enfocando a importância das políticas públicas e a necessidade de ações 

afirmativas para obter a efetividade da tutela do Direito à saúde. 

De acordo com Alexandre de Moraes (2008, p. 808). 

Em respeito e conformidade aos artigos 196 e 197 da Constituição 
Federal, a saúde é direito de todos e dever do Estado, garantido 
mediante políticas sociais e econômicas que visem à redução do risco 
de doença e de outros agravos e ao acesso universal igualitário a 
ações e serviços para sua promoção, proteção e recuperação. 
Cabendo ao Poder Público dispor, nos termos da lei, sobre sua 
regulamentação, fiscalização e controle, devendo sua execução ser 
feita diretamente ou por meio de terceiros e, também, por pessoa física 
ou jurídica de direito privado.      

 

                                                      
10 Clausula pétrea: nome que se dá às disposições constantes no artigo 60, §4º da CF, que proíbe a 
abolição de determinados institutos desta carta, como qual, os direitos sociais estão incluídos nesta 
vedação.  
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Nesse mesmo preâmbulo, acrescenta sabiamente Andre Ramos Tavares 

(2006, p.728).     

o dever do Estado, é assegurar o mínimo de condições básicas de 
saúde, para o individuo viver e desenvolver-se, atuando como Estado-
garantidor, pois a discussão versa diretamente com a dignidade da 
pessoa humana e o direito a igualdade. 

 

Contudo, apesar de tantas afirmativas, legislativas e doutrinárias, após todo 

esse período de vigência da Constituição Federal, o que se pode verificar é uma grande 

deficiência na eficácia da prestação à saúde, em nosso país.  

Apesar de ser um Direito garantido pela Constituição Federal, não vem 

sendo prestado com a devida propriedade que merecem as pessoas que necessitam 

dessa prestação assistencial médica. 

Desta forma, os cidadãos, por não terem seus anseios e necessidades 

atendidas, são obrigados a recorrer ao Poder Judiciário, em busca de uma medida que 

garanta um direito que a própria Constituição, claramente, diz ser de todos. (SLAIBI, 

2008, p. 1).  

O presente projeto de pesquisa pretende um aprofundamento teórico e 

jurisprudencial sobre o contexto caótico e as políticas públicas voltadas ao Direito à 

Saúde, no Brasil. 
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Resumo 
Percebemos a importância de pesquisar condições para que os funcionários desenvolvam 
suas funções com mais disposição e satisfação, para assim, produzir mais e ajudar a 
empresa a aumentar sua produtividade e conseqüentemente o crescimento. Sendo 
assim, essa pesquisa teve como objetivo geral compreender os fatores que propiciam 
motivação e desmotivação nos funcionários do setor fabril de uma empresa de material 
eletrônico. Especificamente, buscou-se analisar como o trabalho está colaborando para o 
desenvolvimento de criatividade dos funcionários; detectar a dinâmica de trabalho do 
setor fabril da Empresa. Para elaboração dessa pesquisa foi utilizado um estudo de caso. 
Pelo fato de ser uma pesquisa descritiva facilitou na elaboração dos questionários de 
maneira compreensiva. Ajudou, assim, a interpretar e a contribuir para que este estudo 
viesse a ser realizado. Dessa forma, conclui-se que a empresa crie condições para que 
os funcionários usem a criatividade para desenvolverem novas habilidades e torná-las em 
competências. 
Palavras-chave: Motivação. Trabalho. Alienação. Criatividade. 
 

 

Introdução  

Entendemos que o processo de motivação nos indivíduos se dá de forma 

intrínseca, em que cada um desenvolve impulsos motivacionais distintos em momentos 

diferentes, reconhecendo que estas forças afetam diretamente a maneira de encarar o 

trabalho e as próprias vidas. 

Observamos que é um tema presente em todas as organizações, pois é 

através da motivação que podemos conseguir um melhor desempenho dos funcionários. 

O desenvolvimento do processo motivacional é um dos elementos-chave para o sucesso 

das empresas. 

Quando se fala sobre motivação não se pode deixar de enfocar sobre o que 

leva as pessoas a ficarem desmotivadas em relação a função que executam, verificando 

assim, quais os fatores físicos que provocam desmotivação, como por exemplo, o 

trabalho repetitivo; a questão salarial;  e em relação ao ambiente físico, podem apresentar 

alto nível de insatisfação. 

Supomos que através dessa pesquisa seja possível criar um ambiente 

organizacional agradável, onde os funcionários possam discutir as necessidades e a partir 

de métodos motivacionais acabem se sentindo importantes para a organização. 

Dessa forma, nessa pesquisa elaboraramos as seguintes problemáticas: 
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 Quais as principais dificuldades que uma empresa de material eletrônico enfrenta 

em relação a motivação de seus funcionários? 

 É possível transformar o trabalho repetitivo em algo não fatigante no setor fabril da 

empresa de material eletrônico e de que maneira introduzir? 

 De que maneira pode-se introduzir um modelo de desempenho para contribuir para 

a melhoria do setor fabril? 

Ao analisarmos tais problemáticas, podemos propor possíveis soluções que 

poderão ser de forma parcial uma das alternativas de solução dos problemas acima 

diagnosticados. Sendo assim, algumas hipóteses foram levantadas para serem usadas 

como base para as possíveis soluções dos problemas encontrados que poderão ser 

validadas ou rejeitadas somente ao término da pesquisa. 

 Esperamos que a empresa possibilite criar condições para que os funcionários  

usem a criatividade para desenvolver novas habilidades e torná-las em 

competências. 

 Supomos que para o trabalho repetitivo não ficar tão cansativo, seria peculiar a 

empresa adotar uma política de atividades laborais durante o expediente, essas 

atividades poderia ser realizadas em cada setor. Podendo ser exercícios do tipo 

alongamento para os braços; ombros; pescoço. 

A partir dos argumentos apresentados os objetivos são de grande valia para 

elaboração desta pesquisa.  

Portanto, essa pesquisa teve como objetivo geral compreender os fatores 

que propiciam motivação e desmotivação nos funcionários do setor fabril de uma empresa 

de material eletrônico. Neste trabalho propõe-se alcançar os seguintes objetivos 

específicos: 

 Analisar como o trabalho está colaborando para o desenvolvimento de criatividade 

dos funcionários de uma empresa de material eletrônico. 

 Detectar a dinâmica de trabalho do setor fabril da empresa de material eletrônico. 

 Averiguar novos métodos de trabalho que direcionem um melhor desempenho dos 

funcionários do setor fabril da empresa. 

Deste modo, essa pesquisa se torna importante pelo fato de tentar conhecer 

e avaliar o grau motivacional dos colaboradores da empresa em questão com o propósito 

de ajudar a mesma a elevar este nível dos funcionários. 
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Aspectos Metodológicos 

A primeira fase desta pesquisa buscou levantar consideradas científicas 

para que as mesmas auxiliassem na fundamentação teórica. 

Já na segunda etapa foi elaborado um estudo de caso, (FACHIN, 2005). Foi 

utilizada também a pesquisa descritiva, (KOCHE, 2003). 

 A população pesquisada é de 93 funcionários da produção de uma empresa 

de material eletrônico, sendo que, os questionários com 17 questões foram aplicados a 

uma amostra de 30 funcionários. 

Os dados obtidos nesta pesquisa foram coletados através de pesquisa 

bibliográfica, livros, internet, onde encontramos várias informações sobre o tema e 

também através de estudo de campo e questionários aplicados. 

Com a pesquisa de campo, que ocorreu em maio de 2011, buscamos obter 

informações sobre a empresa através de questionários aplicados aos funcionários da 

produção e buscamos a compreensão do estudo em questão. 

 

Discussão e Análise dos Resultados 

Para a interpretação dos resultados desta pesquisa foram elencados temas 

que ajudaram a desenvolver a sua análise. Esses temas serviram de escopo principal dos 

quesitos do questionário, tais como motivação no ambiente de trabalho; condições do 

ambiente físico para o desenvolvimento do trabalho; trabalho repetitivo e treinamento. A 

temática principal foi analisar os fatores que propiciam a motivação e a desmotivação no 

setor de produção da empresa em questão. 

Podemos observar que a maioria dos funcionários que respondeu ao 

questionário tem faixa etária entre 26 a 35 anos, por ser tratar de uma empresa de 

produção, na qual a agilidade é um fator positivo na hora da contratação, não deixando de 

lado também experiência e vontade de trabalhar. 

Verificamos que a maioria dos funcionários faz parte do quadro há mais de 

10 anos, dando-nos a percepção que a empresa está oferecendo condições para 

crescimento e empregabilidade no setor.  

A maioria dos colaborados da empresa é do sexo masculino, que trabalha 

nos setores da mecânica, pintura, marcenaria, transformador, montagem de caixas 

acústicas, pois são funções que exigem força bruta física. E o sexo feminino fica mais 

concentrado no setor da inserção, acabamento, fiação, pois é uma função mais delicada e 

detalhada nos aparelhos que requer mais esmero no acabamento das peças.  
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A partir da investigação deste tema, a maioria dos participantes respondeu 

que se sente pouco motivado em trabalhar na empresa, sendo um dos fatores dessa 

desmotivação é ver que a mesma, há alguns anos, vem retirando benefícios dos 

funcionários. No que se refere ao ambiente físico questionado, 20% responderam que é 

pouco favorável em relação  a estrutura do barracão, iluminação, ventilação, poeira, pois 

deixa um pouco a desejar. No verão é muito quente e no inverno é muito frio.  

Em relação ao melhor método para que a empresa possa incentivar os 

colaboradores, cerca de 12% dos entrevistados, apontam que a melhor forma de 

incentivá-los seria a promoção, ou seja, ter a possibilidade dos funcionários almejarem 

novos cargos dentro da organização. Outro fator importante seria a questão do 

reconhecimento, podendo ter como maneiras de prêmio por alcance das metas, ou 

brindes simbólicos de agradecimento, e também, analisando que o aumento salarial seria 

favorável a esses 10%. 

A empresa conta com pessoas que afirmam que sabem trabalhar em 

equipe, 25% dos entrevistados são pessoas unidas e gostam de trabalhar na empresa.  

A maioria dos funcionários respondeu que o interessante seria ter 

treinamento para aumentar a motivação dos colaboradores, pois atualmente a empresa 

passa por um período de desmotivação entre os colaboradores. Não consegue ter a 

perspectiva de melhora, há muita cobrança entre os superiores com os funcionários; 

pressão para aumentar cada vez mais a produtividade, e cada vez mais reduzem o 

número de funcionários, sobrecarregado outros colaboradores e sem nenhum 

reconhecimento.  

Observamos que 18% dos funcionários responderam que acham quase 

impossível crescer dentro da empresa, e que um dos fatores que os impedem, é a falta de 

oportunidade, pela falta de redução de cargo, enxugando cada vez mais o número de 

funcionários.  

Por ser uma empresa do segmento produtivo, 14% dos funcionários 

responderam que o trabalho proporciona maior interação com os colegas, pois um 

depende do outro para a realização do produto final.  

 

Considerações Finais 

Ao final deste estudo, chegamos à conclusão que colaboradores motivados 

procuram o domínio do trabalho, ou seja, executam um bom trabalho devido à satisfação 

interior que sentem ao executarem o mesmo, (ANTUNES, 2003). Pessoas motivadas 

esperam e querem sempre fazer o melhor, dar o melhor de si pela execução do trabalho e 
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podem se tornar impacientes caso o seu trabalho saia com nível inferior, pois querem 

sempre fazer o melhor possível. 

Acreditamos que na condição que se encontra atualmente o setor de 

produção, os colaboradores não se sentem motivados nas funções que executam, pois a 

Empresa há alguns anos restringiu a eles alguns benefícios, o que para o funcionário era 

uma ajuda de grande valia. 

Portanto, essa monografia mostrou os tipos de motivação que, de uma 

maneira geral, fazem com que os indivíduos desenvolvam-na dentro de si, (KONDO, 

1994). Para saber o grau de motivação dos colaboradores do setor fabril da Empresa 

necessitava de uma pesquisa com dados estruturados, baseando-se nos dados obtidos 

pelos próprios envolvidos, e a partir das informações obtidas foi possível uma análise dos 

fatores que causam a motivação e a desmotivação dos funcionários. 

Outro fator que vale a pena ressaltar é com relação ao mesmo assunto foi 

que os colaboradores do setor de produção gostariam da possibilidade de crescer dentro 

da empresa, ou seja, que houvesse uma política de promoção desses funcionários para 

que eles tivessem a chance de alcançar novos cargos dentro da organização. E até de 

mostrar suas habilidades que talvez passem despercebidas, e fazer algo de positivo em 

favor da organização. 

Pressupomos que os treinamentos motivacionais (ARCHER, 1997), podem 

despertar novos interesses nos indivíduos, principalmente naqueles que estão passando 

por problemas pessoais e quando a Empresa desenvolve esses treinamentos eles 

acabam por encontrar maneira de resolvê-los, através de mensagem escrita ou falada. 

Como análise final, conclui-se que as hipóteses iniciais da monografia que 

emanou essa pesquisa, foram confirmadas, na medida em que a motivação foi usada 

para incentivar os funcionários de forma eficaz. Os fatores que causam a desmotivação 

serão eliminados, lembrando que a motivação vem de dentro de cada individuo, fazendo-

o estar disposto a se motivar, pois não adianta a Empresa investir em motivação se os 

funcionários não se auto motivarem. 

Percebemos que, tanto na trajetória, como no envolvimento desta, que a 

ciência é fruto de um dos elementos essenciais do ser humano, ou seja, é o conhecer. 

Conforme nos envolvíamos com as novas descobertas também descobríamos a 

possibilidade de inovar; criar e contribuir para uma sociedade mais justa, humana e feliz, 

e o mais importante sentíamo-nos com mais disposição em adquirir novos conhecimentos 

para o nosso crescimento pessoal e profissional, para assim tornamos um ser humano 

mais completo. 
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Resumo 
O presente trabalho busca destacar as deficiências do ensino jurídico, enfatizando a 
questão da metodologia aplicada ao Direito. O objetivo é apontar o importante papel que 
os cursos jurídicos desenvolvem na sociedade. Formar profissionais de alto nível, 
capazes de pensar nos problemas da sociedade, formulando soluções com competência 
para adequar-se às mudanças necessárias é o grande desafio proposto por um ensino 
jurídico crítico. Com o objetivo de buscar efetivas soluções para os cursos jurídicos e para 
o Direito, procurando disseminar entre os discentes um senso crítico, aparece a 
idealização do ensino voltado à pesquisa. Ressalta-se que muitos são os desafios para 
que os cursos jurídicos atinjam um bom nível e alcancem suas finalidades.  
Palavras-chave: Ensino Jurídico, Sociedade, Direito.  
 

 

Introdução 

 A preocupação com o tema do ensino jurídico não é nova, tendo em vista que 

muitas já foram as discussões e os debates sobre o assunto. Porém, não deixamos de 

perceber que o assunto, em questão, ainda é bastante debatido, em razão de não se 

encontrar ajustado aos padrões que a sociedade deseja. 

 Os cursos jurídicos desenvolvem importante papel na sociedade, pois é neles que 

serão formados os profissionais que exercerão as mais diversas funções em atividades 

que organizam uma sociedade.     

 É evidente que o ensino é o elemento essencial no processo de desenvolvimento 

de qualquer sociedade. 

 Dentro deste contexto, este trabalho tem como proposta fazer uma análise do 

ensino jurídico na sociedade atual, focalizando a sua importância a serviço da democracia 

e da justiça social, procurando verificar os problemas e as possíveis soluções para que se 

possa alcançar um ensino jurídico condizente com os novos tempos. 

 

O ensino jurídico e as perspectivas para a formação do conhecimento. 

 Antes de iniciar a discussão, é importante ressaltar algumas questões que fazem 

parte de uma necessária reflexão sobre o assunto.  

 O ensino não faz parte de um sistema fechado, isolado. Há que se dizer, 

primeiramente, que o sistema educacional brasileiro está deficiente a partir da formação 
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fundamental do aluno. O ensino prestado ao aluno nas escolas de Primeiro e Segundo 

Graus não é adequado. 

    Os reflexos de uma má qualidade no ensino estão sendo percebidos na formação 

dos futuros profissionais. Os alunos, além de apresentarem um baixíssimo nível de 

conhecimento específico, são carentes de conhecimentos culturais, sociais e econômicos.              

     É nesse sentido que Álvaro Villaça de Azevedo (1996, p. 69) diz que “é preciso, 

antes de tudo, formar o brasileiro de amanhã, com maior sentido de cidadania e de 

patriotismo, por um Brasil melhor”.  

    Partindo para a análise do ensino jurídico, constatamos que o Curso de Direito 

possui inúmeras deficiências, onde podemos ressaltar, como uma delas, o excessivo 

número de disciplinas ministrado a um corpo discente geralmente heterogêneo e 

massificado.  

 Ademais, no curso de Direito há regras tão antigas, sendo que a maior parte delas 

permanece imutável até hoje, fazendo com que o ensino jurídico se torne arcaico e 

monótono, não se adequando às mudanças ocorridas na sociedade moderna.  

  Vale dizer, ainda, que o ensino do Direito encontra-se estático, enrijecido. A 

metodologia aplicada na maioria dos cursos encontra-se fundada em leitura de códigos e 

manuais. 

 Nesse sentido podemos utilizar as palavras de José Eduardo de Oliveira Faria, que 

são da professora Ada Pellegrini Grinover: 

O ensino atual não habilita os estudantes a operar o Direito 
efetivamente praticado na sociedade e nos tribunais; não lhes permite 
compreender o Direito como fenômeno social, limitando-se a 
apresentá-lo como um conjunto de normas que não se pode ser posto 
em discussão; não plasma sua sensibilidade para a solução de 
problemas novos, para os quais nem sempre a legislação oferece 
respostas em suas normas.” (FARIA, 1996, p. 41) 

            

 Observamos que a grande parte das Faculdades de Direito não preparam os 

alunos para a vida profissional e para o mercado de trabalho, dado que é alarmante o 

índice de reprovação no exame da Ordem dos Advogados do Brasil. 

 

O problema da metodologia e da qualificaçao dos docentes   

Dentro do tema, em análise, o problema da metodologia está, mais 

especificamente, na relação da questão didático-pedagógica.      

  Verificamos que grande parte das universidades adota as aulas expositivas, em 

razão das salas de aulas serem numerosas, dificultando assim a adoção de técnicas 
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como seminários e trabalhos em grupo, onde normalmente há mais integração entre os 

alunos.  

     Esse sistema de aulas expositivas tornou-se um vício que acompanha as 

disciplinas dogmáticas, pois o professor restringe as suas aulas explicando textos de leis 

e doutrinas.   

 O aluno limita-se a entender a lei vigente, deixando de conhecer os seus 

pressupostos e outras possíveis interpretações. É neste sentido, que o Professor José 

Eduardo Faria, utilizando-se das idéias de Lenio Luiz Streck, observa que “O ensino do 

Direito como está posto favorece o imobilismo de alunos e professores”. (Faria, 2001, p. 

86).  

Vale lembrar que esta metodologia é uma importante técnica de ensino, porém não 

deve fazer do ensino do direito um massacre em leituras de leis e doutrinas que 

comprometem o aprendizado.      

 Harriet Christiane Zitscher, Doutora em Direito pela Universidade de Hamburgo, na 

Alemanha, vem estudando a questão da Metodologia do Ensino Jurídico e observa que o 

sistema brasileiro, assim como os outros sistemas “romanos” preferem o método 

dedutivo, devido a origem de nossa tendência dogmática. Esta autora apresenta uma 

proposta de construir um curso, ensinando um método misto indutivo-dedutivo 

(teórico/prático), que hoje é utilizado nas faculdades alemãs.      

 A proposta da pesquisadora tem como pressuposto despertar o raciocínio nos 

alunos, levando-os a pensarem, capacitando-os para trabalhar de acordo com as 

possibilidades dos fatos e as possíveis soluções dos problemas, bem como analisar as 

possíveis normas jurídicas que, eventualmente, poderão ser aplicadas a determinados 

casos, exigindo que o estudante busque conhecimentos.    

 O ensino proposto pela pesquisadora deve estar pautado em pesquisas e leituras, 

envolvendo professores e alunos, despertando nos discentes um senso crítico que os 

conduza na vida prática a enfrentar os litígios, tendo a lei como parâmetro ou farol, mas 

jamais como material imprescindível para realização da justiça.   

 Por isso, o comprometimento professor/aluno exige uma brusca mudança de 

postura para dissociar a aula meramente expositiva, sendo o professor o único detentor 

da palavra e do conhecimento, para uma união de idéias fundamentadas em muitas 

pesquisas.   

 O envolvimento de professores e alunos na atividade de pesquisa tem como 

principal objetivo proporcionar um ambiente de reflexão. Pesquisar é uma forma especial 
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de estudo, é um processo de construção do conhecimento. Para a Doutora Harriet 

Christiane Zitscher esta metodologia é muito mais abrangente e pedagógica.   

    Outra questão que está intimamente ligada à metodologia é a qualificação do corpo 

docente. Ser professor exige tempo para a preparação das aulas, conhecimento de um 

acervo bibliográfico, disposição para questões e debates e, acima de tudo, uma boa 

didática e relacionamento pessoal.    

 Devemos considerar que o ensino é um processo que envolve vários indivíduos, 

desta forma cada qual tem suas capacidades, cabendo ao professor saber conviver e 

respeitar as diferenças existentes em cada grupo. 

Assim, cabe ao professor não somente o dever de transmissão de conhecimentos 

intelectuais e teóricos, mas, também, compete a ele saber identificar as diferenças 

culturais e intelectuais dos indivíduos que compõem a sala de aula. Não se pode olvidar 

que a relação de professor e aluno é extremamente importante no ambiente de ensino.          

Deisy Ventura bem pondera que “o poder formador do docente – o uso da tribuna 

privilegiada de onde dissemina idéias e concepções – deve ser visto como um poder-

dever” (2004, p. 17). 

 

O ensino do direito e a sociedade 

 É fato que o ensino do Direito não tem conseguido acompanhar as mudanças que 

ocorreram na sociedade. Quando falamos sobre isto, não raro ouvimos falar da 

necessidade de uma reforma no sistema educacional. 

 Ao que parece, o ensino jurídico não consegue acompanhar as mudanças que 

ocorreram na sociedade, devido à utilização das velhas técnicas de visão formalista do 

Direito. Pode-se assim dizer que uma das causas deste descompasso, entre ensino do 

Direito e realidade social, é marcada pela maneira com que é ensinado para os alunos. 

 Neste sentido, convém trazer à baila as idéias de José Eduardo de Oliveira Faria: 

Embora existam diferenças marcantes entre as faculdades públicas 
e as faculdades privadas, seu denominador comum continua sendo 
o mesmo de sempre: mediocridade generalizada, decorrente da 
incapacidade dos responsáveis pelo programa curricular de 
conjugar disciplinas formativas com disciplinas não formativas. Em 
nome de um ensino basicamente profissionalizante mas, organizado 
em total descompasso tanto com as realidades do mercado quanto 
a própria realidade socioeconômica do pais, o ensino jurídico 
despreza a discussão relativa à função social das leis e dos 
códigos, contentando-se em valorizar somente os seus aspectos 
técnicos e procedimentos tais. Sem densidade teórica e sem rigor 
lógico-formal, esse tipo de ensino se destaca pelo seu senso 
comum normativista, pela reprodução de uma vulgata positivista e 
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pelo recurso e uma erudição ligeira, retórica, burocrática, sempre 
subserviente aos clichês e estereótipos dos manuais. (FARIA, 1996, 
pp. 48-49). 

 

Ao que parece, o ensino jurídico está restrito em ensinar e aprender textos legais, 

não conseguindo atingir sua razão de existir a favor da sociedade. Ocorre que este 

problema tende a se agravar quando surgem questões em que as respostas não 

encontram respaldo legal. 

Conforme observou o autor, já mencionado, José Eduardo de Oliveira Faria: 

É por esse motivo que as aulas tendem a se converter numa farsa 
bem encenada, em que cada uma das partes desempenha seu papel 
de modo banalizado. Sem diálogo e sem reflexividade, estabelece-se 
uma cumplicidade entre todos os autores - o que massifica o ensino e 
despeja no mercado de profissional os bacharéis de má qualidade. 
(FARIA, 1996, p. 49) 

        

Com essa pratica de ensino, o que passa a vigorar é o mundo das normas e não da 

realidade. Desta forma, as transformações sociais vão continuar passando despercebidas 

aos estudantes de direito e aos agentes de direito. Este modelo de ensino é um dos 

motivos que tem acarretado crise no direito. 

Os cursos de direito deveriam ter uma linha de pensamento objetiva, apresentando 

manifestações em relação aos problemas da sociedade, propondo novas soluções e, 

também, incentivando a participação em pesquisas científicas. 

Há necessidade, ainda, dos cursos jurídicos visualizarem as questões da evolução 

tecnológica e dos novos sujeitos de direito, que surgiram devido às novas exigências 

econômicas, sociais e políticas. 

Esses novos sujeitos de direito são empresas multinacionais, sindicatos 

representantes de classes econômicas, novos grupos sociais, organizações não 

governamentais e grupo de países que se reúnem com as mesmas finalidades políticas. 

Paulo Luiz Neto Lobo cita que a Comissão de Ciência e Ensino Jurídico vem 

analisando que:  

“(...), se o direito virar as costas para a tecnologia, não terá condições 
para responder, com a velocidade e eficácia necessárias, às demandas 
da sociedade. Também é um suicídio os operadores jurídicos se 
negarem a usar da tecnologia e tematizá-la como lócus de contendas 
novas, de necessárias reinterpretações jurídicas, pois a informática, a 
biotecnologia, a questão da propriedade industrial, para dar alguns 
exemplos, fazem gravíssimos problemas, em termos éticos, políticos, 
científicos e jurídicos”. (LOBO,1996, p. 25) 

Se o ensino jurídico e o Direito não se adequarem a esta nova realidade, não 

conseguirão acompanhar as demandas que condizem com a nossa sociedade. 
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Portanto, em razão destas constantes transformações, precisamos romper com 

tanto tradicionalismo e ficarmos atentos ao progresso que está emergindo. As grades 

curriculares, os estudantes e os professores precisam assimilar estas transformações, 

procurando novos horizontes na carreira jurídica, para que os alunos saiam, das 

universidades, preparados para enfrentarem essas situações para exercerem, com 

competência, sua profissão.  

Concluímos que o ensino jurídico marcado pelo pensamento positivista está 

deteriorado pelo tempo, pois, conforme já dito anteriormente, o direito tem a sua razão de 

existir na sociedade, não podendo se distanciar dela. 

 

Conclusão 

Observamos que tudo o que foi tratado sobre o tema do ensino jurídico está ligado 

à crise que vem sofrendo o direito e também o sistema judiciário. Portanto, a crise que 

está ocorrendo no ensino do direito não é um problema isolado, mas sim um problema 

que está vinculado ao processo educativo e à sociedade. 

A crise deste modelo está ocorrendo em razão da sociedade estar sempre 

passando por mudanças. Sendo assim, os fundamentos formais e racionais que foram 

utilizados durante muitos anos, hoje são insuficientes para atender às perspectivas e às 

necessidades das situações que norteiam a nossa sociedade contemporânea. 

O nosso grande desafio é buscar alcançar novas maneiras de ensinar e enxergar o 

direito. Há que se pensar em uma nova atuação, de professores e alunos integrarem 

esforços para reconstruir o seu papel na sociedade.    
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Resumo 
O presente projeto de pesquisa pretende apresentar a implantação do Sistema Intragov 
no Anexo II do Juizado Especial Cível e os reflexos da efetividade na tutela do processo e 
na tutela jurisdicional. O Estado brasileiro, por meio do Poder Judiciário, propicia novos 
mecanismos tecnológicos para otimizar o acesso do cidadão ao Poder Judiciário e 
desburocratizar os serviços de cartório, dando celeridade ao andamento processual, até o 
findar da entrega da tutela de direito. Em um primeiro momento, a legislação dos Juizados 
Especiais Cíveis (Lei nº 9099/1995) se apresentou como um mecanismo alternativo de 
busca de solução de conflitos e pacificação social. O Direito Contemporâneo apresenta 
esses meios alternativos, em uma nova fase. Os debates, nos Poderes Legislativo e 
Judiciário, prevêem uma gestão e planejamento das estruturas organizacionais do Poder 
Judiciário e as dotações orçamentárias, com o fim de implantar e implementar a máquina 
burocrática, para resgatar a credibilidade e propiciar a efetividade dos serviços judiciais 
brasileiros. Este trabalho científico está atrelado às discussões do Grupo de Estudos e 
Pesquisa de Direito Processual Civil, ao desenvolvimento da Iniciação Científica no Curso 
de Direito vinculado à linha de pesquisa da docente e à colaboração dos discentes-
pesquisadores, nos moldes estabelecidos pela Pró-Reitoria de Pesquisa e Pós-
Graduação da Unoeste. A metodologia adotada para o desenvolvimento da pesquisa será 
o levantamento de material bibliográfico e estatístico, assim utilizando o método de 
abordagem dedutivo e indutivo, e quanti-qualitativo, com ensejo na análise estatística da 
base de dados dos órgãos oficiais do Poder Judiciário do Brasil, principalmente dos 
relatórios do Conselho Nacional de Justiça.  
Palavras- chave: Direito - Direito a saúde – Constituição Federal  
 

 

Introdução  

A partir dos trabalhos prelecionados sobre o Estudo da Efetividade da Tutela 

Jurisdicional, principalmente sob as concepções dos doutrinadores José Carlos Barbosa 

Moreira e Augusto Tavares Marcacini sobre a efetividade da tutela jurisdicional como 

garantia constitucional, tratado por  Roberto O. Berizonce (Efectivo Accesso a la Justicia e 

Metodologia y strategias para la reforma judicial (planteamiento de la cuestion y esbozo 

de propuestas para una política judicial), o tema também é discutido por um Grupo de 

Pesquisa da Universidade do Estado de São Paulo (USP), composto por pesquisadores 

renomados como Cândido Rangel Dinamarco (A instrumentalidade do processo), Ada 

Pellegrine Grinover e Nelson Nery Júnior (Princípios do Processo Civil na Constituição), 

Kazuo Watanabe (Da cognição no Processo Civil). São inúmeras as discussões a 
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respeito das alterações legislativas representadas pelos doutrinadores processuais 

pátrios e estrangeiros como: Donaldo Armelim, João Batista Lopes, José Roberto dos 

Santos Bedaque, Luiz Guilherme Marinoni (Efetividade do processo e tutela de urgência), 

Paulo Henrique dos Santos Lucon ( Juizados Especiais Cíveis: Aspectos Polêmicos), 

Andrea Proto Pisane  (Appunti sulla giustizia civile), Sálvio de Figueiredo Teixeira (A 

efetividade do processo e a reforma processual,  in Processo Civil: estudo em 

comemoração aos 20 anos de vigência do Código de Processo Civil) e Teori Albino 

Zavaschi (Antecipação da tutela e colisão de direitos fundamentais). No presente trabalho 

serão inseridos novos temas científicos, dando a tônica à iminente 4ª Reforma do Código 

de Processo Civil e os seus reflexos no acesso ao Poder Judiciário, principalmente nos 

Juizados Especiais Cíveis, bem como a essencial simplificação dos atos processuais e a  

desburocratização dos órgãos judiciários. 

 

Metodologia 

A metodologia adotada para o desenvolvimento da pesquisa será o levantamento 

de material bibliográfico e estatístico, assim utilizando o método de abordagem dedutivo e 

indutivo, e quanti-qualitativo, com ensejo na análise estatística da base de dados dos 

órgãos oficiais do Poder Judiciário do Brasil, principalmente dos relatórios do Conselho 

Nacional de Justiça. 

 

Revisão da literatura 

A Lei n.º 9.099, de 26 de setembro de 1995, dispõe sobre os Juizados Especiais 

Cíveis e Criminais. Na esfera cível, a experiência já data de mais de dez anos, inclusive 

com a instalação do ANEXO II dos Juizados Especiais Cíveis da UNOESTE. A Lei n. 

7.244/84 criou  o Juizado de Pequenas Causas, tendo boa recepção e com 

funcionamento satisfatório em várias Comarcas. Os Juizados Especiais são um meio 

importante de agilização da prestação da tutela jurisdicional, conseguindo ampliar o 

número de beneficiários-cidadãos, para se obter uma solução justa de litígios 

remontando-se à edição daquela Lei.  

A Lei dos Juizados Especiais Cíveis introduziu um novo sistema no ordenamento 

jurídico, ou seja, um microssistema de natureza instrumental e obrigatório destinado à 

rápida e efetiva atuação do Direito, estando a exigir dos estudiosos da Ciência do 

Processo o aprofundamento teórico à respeito de sua aplicabilidade e seu funcionamento 

técnico-procedimental, no transcorrer dos anos.  
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A institucionalização e o adequado funcionamento dos Juizados Especiais exigem 

o interesse dos operadores do direito e a inovação da vontade política do Poder Executivo 

e do Poder Judiciário. É necessário, no entanto, a realização da difícil tarefa de 

canalização de múltiplos fatores internos e externos em direção a um único quadro de 

superação da crise jurídica e jurisdicional, na busca de resultados diversificados que se 

materializem na efetividade e efetivação do processo civil, através da rápida e eficiente 

solução dos conflitos intersubjetivos, coletivos ou difusos dos jurisdicionados. Este 

instituto processual chancela a legitimação do Poder Judiciário perante o povo brasileiro, 

com a reestruturação da cultura jurídica e a opção pela composição amigável, como 

forma alternativa de prestação da tutela pelo Estado-Juiz.  

A Lei n. 9.099/95, não trata apenas de um novo procedimento, ancorado no artigo 

98, I, da Carta Magna, mas dispõe sobre um novo processo e um novo rito diferenciado. 

Em outros termos, é um processo especialíssimo. Segundo Ada Pellegrini Grinover, a 

solução de conflitos intersubjetivos demanda a análise de um complexo sistema, com 

uma dimensão muito ampla, abarcando o que Kazuo Watanabe assim denomina ordem 

jurídica justa. 11  

Diante da norma constitucional prevista no artigo 5º, inciso XXXV, da Constituição 

Federal, o legislador constata que o fator informativo da tutela jurisdicional resguarda 

também  a questão do tempo. 12  

Luiz Orione Neto, debruçando-se sobre a questão em foco, afiançou de modo claro 

e preciso que: 

O fator tempo que permeia a noção de processo, constitui desde há 
muito tempo, o principal motivo da crise da justiça uma vez que a 
excessiva dilação temporal das controvérsias vulnera ex radice o direito 
a tutela jurisdicional, acabando por ocasionar uma série de gravíssimos 
inconvenientes às partes e para os membros da comunhão social.13   

 

Nesse diapasão, a lição acertada de Nicolo Tracker, para quem a justiça realizada 

morosamente é, sobretudo, um grave mal social, provoca danos econômicos, acentua a 

discriminação entre aqueles que têm possibilidade de esperar e aqueles que esperando 

têm tudo a perder.14 

                                                      
11 GRINOVER, apud RODRIGUES, Geisa de Assis. Juizados Especiais Cíveis e ações coletivas. Rio de 
Janeiro: Forense,1997, p. 03. 
12 JUNIOR, Nelson Nery; WAMBIER. Tereza Arruda Alvim. Aspectos polêmicos e atuais dos recursos cíveis 
e outros meios de impugnação às decisões judiciais. São Paulo: RT, 2003, p. 260. 
13 ORIONE NETO, Luiz. Liminares no Processo Civil e Legislação Processual Civil Extravagante. 2. ed. São 
Paulo: Método, 2002, p. 115. 
14 TRACKER apud ORIONE NETO, Luiz. Liminares no Processo Civil e Legislação Processual Civil 
Extravagante. 2. ed. São Paulo: Método, 2002, p. 116. 
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É garantia constitucional, consubstanciada na Carta Magna, o cidadão socorrer-se 

da instituição do Poder Judiciário, na busca de solução para um conflito de interesse. 

Preceitua José Afonso da Silva sobre a aplicabilidade das normas constitucionais: 

São de aplicabilidade imediata porque são dotadas de todos os meios 
e elementos necessários para sua executoriedade. No dizer clássico, 
são autoaplicáveis. As condições gerais para essa aplicabilidade são a 
existência apenas do aparato jurisdicional, o que significa: aplicam-se 
só por ser normas jurídicas, que pressupõe no caso, a existência do 
Estado e de seus órgãos.15 

 

No entanto, o Acesso à Justiça não se resume na mera concepção dogmática, mas 

tem como objeto ministrar a Justiça como valor, a instituição do Poder Judiciário sob o 

ponto de vista moderno e a satisfação da solução de lides, tendo em vista o aspecto 

processual e material.16 

 Denota-se que a Constituição Federal do Brasil (1988) institui garantias dos 

Direitos Fundamentais da Pessoa Humana, evocando o direito subjetivo público, mas 

principalmente corroborando com a instalação e criação de mecanismos alternativos de 

solução de litígios. Conclui-se, portanto, que o Acesso à Justiça é uma garantia 

fundamental que por força do parágrafo 1º, do artigo 5º, tem aplicação imediata por ser 

norma constitucional de eficácia plena17.  No mesmo diapasão o ensinamento de Carmen 

Lúcia Antunes Rocha: “A apreciação não é mera referência constitucional, é direito 

fundamental, individual e coletivo”.18 

De tal sorte, a Lei dos Juizados Especiais Cíveis promove os princípios da Plenitude 

do Acesso à Justiça com o objetivo de atingir a efetividade da tutela jurisdicional. 

 No entendimento de João Batista Lopes, a “Tutela jurisdicional diferenciada é o 

conjunto de instrumentos e modelos para fazer o processo atuar pronta e eficazmente, 

garantindo a adequada proteção dos direitos segundo os princípios, regras e valores 

constantes da ordem jurídica”. 19   

No contexto de valorização dos meios alternativos de solução de conflitos estão os 

Juizados Especiais Cíveis, rechaçando qualquer qualificação de estado de pobreza como 

restrição ao atendimento ao acesso amplo ao Poder Judiciário. 

                                                      
15 SILVA, José Afonso da. Aplicabilidade das normas constitucionais. 3º ed. São Paulo: Malheiros Editores, 
1998, p. 102. 
16 SILVA, José Afonso da. Poder Constituinte e Poder Popular; Estudos sobre a Constituição. São Paulo: 
Malheiros Editores, 2000, p. 150. 
17 São de eficácia plena por incidirem diretamente sobre os interesses a que o constituinte quis dar maior 
expressão normativa. 
18 ROCHA, apud SILVA, José Afonso da. Poder Constituinte e Poder Popular; Estudos sobre a Constituição. 
São Paulo: Malheiros Editores, 2000, p.155. 
19 LOPES, João Batista. Tutela Antecipada No Processo Civil Brasileiro. São Paulo: Saraiva, 2001, p. 30. 
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Nesses 10 anos dos Juizados Especiais Cíveis excluíram-se todas as formas de 

restrição da legitimidade de ser parte perante o Poder Judiciário, assim, considerando a  

democratização do acesso aos órgãos judiciários como pretexto da reiteração dos 

fundamentos da Cidadania. 20 

 Os Juizados Especiais Cíveis devem ser modelos organizacionais de canalização 

de todos os conflitos de interesses, mesmo que forem de pequena expressão para o 

Poder Judiciário, mas com resultados práticos e efetivos.  

De tal sorte, o microssistema dos Juizados Especiais Cíveis não pode ser 

concebido como um acesso assistencialista ao Poder Judiciário. Na realidade, os 

Juizados Especiais Cíveis são organizações judiciais geridas, planejadas e otimizadas 

para a obtenção do resultado do processo e entrega da tutela do direito.  

 O Direito Comparado destaca dados sistemáticos semelhantes aos moldes dos 

Juizados Especiais Cíveis, no Brasil.  

Em um primeiro momento, o Poder Judiciário brasileiro difundiu a criação e 

instalação dos Juizados Especiais Cíveis, em todo o território nacional. Na sequência dos 

trabalhos realizados pelas Comissões de Justiça e respectivos Estados, iniciou-se a 

estruturação dos trâmites burocráticos, e normativas regimentais. Finalmente ampliaram-

se as parcerias com Instituições de Ensino para ampliar o acesso a locais físicos e 

participação ativa do cidadão, por meio do contato direito de cidadãos, funcionalismo 

público, juízes leigos e conciliadores.  

Atualmente, o Poder Judiciário estabelece Metas e Resultados, mantendo um 

canal aberto de divulgação dos resultados obtidos, principalmente por meio dos Anexos 

existentes nas Instituições de Ensino Superior. 

Serviços da Rede Intragov – serviços de transmissão de dados, comunicação de 

voz, vídeo-conferência e acesso à Internet oferecidos pela Rede Intragov aos usuários 

das Unidades Cliente e das Unidades Provedora”. 

A Lei nº 9.173 de 18 de Julho de 199521 determina as prioridades da Administração 

em relação à política de informação/informatização: 

Artigo 1º - Fica instituído, no Estado de São Paulo, o Sistema 
Estratégico de Informações, com os seguintes objetivos: 
I - viabilizar o uso da informação como instrumento de gestão, de 
maneira a, em especial: Institui o Sistema Estratégico de Informações e 
dá providências correlatas atender às necessidades do processo de 
tomada de decisões; facilitar a interação entre os membros do grupo 
executivo do Governo, assegurando-lhes a troca contínua e sistemática 

                                                      
20 CAPELLETTI, 1998. apud D’ANDREA, Daniella. Revista da Procuradoria Geral do Estado de São Paulo 
(54) 165-207, dez. de 2000, p. 183. 
21 www.intragov.sp.gov.br  e www.tj.sp.gov.br : Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo. 
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de informações; contribuir para a integração das ações 
governamentais; propiciar o controle, a avaliação e o ajustamento 
constante das ações governamentais; permitir a otimização do uso dos 
recursos existentes no Estado; II - tornar disponíveis e/ou disseminar 
informações que atendam a demandas dos cidadãos e de entidades da 
sociedade civil.  
Parágrafo único - O Sistema instituído por este artigo abrangerá os 
órgãos e entidades da Administração Pública Estadual, Direta e 
Indireta, inclusive as autarquias de regime especial. (...) 
Artigo 6º - À Unidade de Gestão Estratégica do Governo, em relação ao 
Sistema Estratégico de Informações, cabe, em especial:  
I - prestar serviços de apoio ao Conselho do Sistema Estratégico de 
Informações; II - propor, periodicamente, diretrizes e prioridades 
relativas ao Sistema; III - promover o envolvimento dos diversos setores 
da Administração, com vistas à adequada implantação e ao efetivo 
funcionamento do Sistema; IV - avaliar o Sistema, propondo os ajustes 
de rumo que se fizerem necessários; V - propor, analisar e manifestar-
se a respeito de estudos, projetos, pesquisas e formação de grupos de 
trabalho necessários ao Sistema. (...) 
 Artigo 8º - Ao Grupo de Coordenação do Sistema Estratégico de 
Informações, unidade responsável pela articulação, integração, 
orientação e acompanhamento das atividades necessárias à adequada 
implantação e ao efetivo funcionamento do Sistema, cabe, em especial: 
I - assegurar a implementação das diretrizes e prioridades 
estabelecidas, fornecendo ao Conselho do Sistema Estratégico de 
Informações, por intermédio da Unidade de Gestão Estratégica do 
Governo, subsídios para os ajustes que se fizerem necessários; II - 
articular-se, contínua e sistematicamente, com a Companhia de 
Processamento de Dados do Estado de São Paulo - PRODESP, 
acompanhando as suas atividades em relação ao Sistema e 
promovendo a adoção das medidas que se fizerem necessárias, a cada 
momento, para a consecução dos objetivos definidos pelo artigo 1º 
deste decreto; III - coordenar, orientar, acompanhar e apoiar as ações 
dos Grupos Setoriais de Informações Estratégicas, relatando, 
periodicamente, ao Conselho do Sistema, por intermédio da Unidade 
de Gestão Estratégica do Governo, o andamento de suas atividades; IV 
- promover a realização periódica de atividades que permitam: a 
concepção de sistemas de informações, tendo em vista o atendimento 
das demandas consideradas prioritárias; o conhecimento das 
informações existentes no Estado, para identificação daquelas 
consideradas de natureza estratégica para o Governo; V - promover a 
adoção de medidas que viabilizem: a efetiva integração dos Sistemas 
Setoriais de Informações; o acesso e a disponibilização das 
informações do Sistema em tempo hábil e com a qualidade necessária; 
a transferência de metodologias e a disseminação de informações do 
Sistema; o acompanhamento e a avaliação permanentes do Sistema; o 
contínuo aprimoramento do Sistema e a sua compatibilização com as 
necessidades do Governo; VI - responder a consultas, realizar estudos 
e elaborar normas sobre assuntos relativos ao Sistema. 
Parágrafo único - O Grupo de Coordenação do Sistema Estratégico de 
Informações exercerá suas atribuições em plena integração com a 
Unidade de Gestão Estratégica do Governo. (...) 
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Artigo 9º - À Companhia de Processamento de Dados do Estado de 
São Paulo - PRODESP, entidade responsável pelo desenvolvimento, 
implantação, administração e suporte técnico do Sistema Estratégico 
de Informações, cabe, em especial: 
I - definir, em conjunto com o Grupo de Coordenação do Sistema 
Estratégico de Informações, o uso de tecnologias apropriadas, 
necessárias ao Sistema, estabelecendo, na sua implementação, 
quando for o caso, PARCERIAS COM ÓRGÃOS E ENTIDADES 
PÚBLICOS E PRIVADOS; (...) 
 II - assegurar a conectividade entre os órgãos e entidades da 
Administração Pública Estadual, promovendo: a adequada interface 
com as tecnologias disponíveis; a verticalização da rede; o 
desenvolvimento de sistemas necessários ao aprimoramento do 
Sistema Estratégico de Informações, a serem definidos em conjunto 
com o Grupo de Coordenação do Sistema Estratégico de Informações; 
o treinamento de pessoal para operacionalização do Sistema.  
Parágrafo único - Para os fins deste decreto entende-se por: 
conectividade, o acesso e a troca de informações entre os órgãos e 
entidades do Governo, por meio de redes de comunicação de dados; 
da rede, a instrumentalização dos órgãos e entidades estaduais com 
redes de computadores estendidas até os escalões que recebem e 
alimentam as informações formuladas pelo nível estratégico do 
Governo. (...) 
Artigo 15 - Este decreto entrará em vigor na data de sua publicação.  
Palácio dos Bandeirantes, 9 de fevereiro de 1996  
MÁRIO COVAS 
Antônio Angarita  - Secretário do Governo e Gestão Estratégica 

 

Os dados estatísticos são coletados de fontes oficiais e de domínio público 

(Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, Superior Tribunal de Justiça e Conselho 

Nacional de Justiça), inclusive o Sistema INTRAGOV permite levantamento de 

bibliografias, jurisprudências e súmulas. Desta forma, o desenvolvimento da pesquisa 

resulta, apenas, da compilação de dados oficiais e debates.   

A importância do ANEXO II dos Juizados Especiais Cíveis para a efetividade da 

tutela de direito será confirmada ou negada pelos dados obtidos no presente trabalho de 

pesquisa, durante o ano de 2011.  
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A AFIRMAÇÃO DOS DIREITOS HUMANOS FUNDAMENTAIS E O COMPROMETIMENTO SOCIAL 

  LITHOLDO, VIVIANE PATRICIA SCUCUGLIA (Professor - UNOESTE)
MARTINS, CRISTIANE DAS DORES (Aluno de curso de graduação - UNOESTE)

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

 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

Colloquium Humanarum, vol. 8, n. Especial, jul–dez, 2011 



Encontro de Ensino, Pesquisa e Extensão, Presidente Prudente, 17 a 20 de outubro, 2011 46

 

ENAENS 2011  
 
COMUNICAÇÃO 
ORAL  

UNIVERSIDADE DO OESTE PAULISTA - UNOESTE
CIÊNCIAS SOCIAIS APLICADAS

DIREITO

 
 

 
A REMIÇÃO DAS PENAS E AS ALTERAÇÕES NA EXECUÇÃO PENAL PELA LEI 12.344/11. 

  TAVARES, ANA CLÁUDIA RIBEIRO (Professor - UNOESTE)

Dentre os benefícios previstos na Lei de Execução Penal (LEP) está o da remição das penas, cuja finalidade é o
abrandamento da pena privativa de liberdade. Consistia no resgate de parte da pena imposta ao sentenciado
pelo trabalho, na proporção de um dia de pena por três dias de trabalho até a edição da Lei 12.433/11, que
alterou o artigo 126 da LEP, passando a prever também a remição das penas pelo estudo. Ainda, alterou-se o 
artigo 127 da LEP, que previa a perda dos dias remidos pelo sentenciado em caso de falta disciplinar. Segundo
a nova redação do artigo 127, o condenado que pratica falta grave pode perder até 1/3 dos dias remidos.
Justifica-se o estudo do instituto, diante da recente alteração legislativa. Pretende-se discutir o instituto da 
remição de penas, como importante aliado na finalidade de reinserção social do condenado. Serão observadas
as recentes modificações, em especial no tocante à perda dos dias remidos e da aplicação da nova lei aos
casos já julgados, por se tratar de norma benéfica. O estudo se dará pela pesquisa bibliográfica e
jurisprudencial. A remição de penas é um direito do condenado, de grande importância para a execução da
pena. Em se tratando de remição de penas pelo trabalho, somente os sentenciados que cumprem pena em 
regime fechado ou semiaberto podem ser beneficiados pela remição. Aqueles que cumprem pena em regime
aberto ou se encontram sob o benefício do livramento condicional não podem ter sua pena diminuída pela
remição. Já no caso de remição por estudo, como consta na nova redação dada ao artigo 126, também os
sentenciados em regime aberto ou livramento condicional poderão ser beneficiados. A suposta novidade da
remição por estudo decorreu do fato de que, na prática, há mais de 10 anos vinha sendo concedida essa 
espécie de remição por analogia. Por outro lado, a modificação sobre a perda dos dias remidos foi
extremamente benéfica aos sentenciados, uma vez que havia Súmula Vinculante do STF no sentido de ser
possível a perda de todos os dias declarados remidos em caso de falta grave praticada durante o cumprimento
da pena. Era certo que tal medida feria os princípios constitucionais da coisa julgada e do direito adquirido e os
demais princípios humanitários que devem prevalecer no âmbito do cumprimento das penas, em especial o da 
individualização das penas. Por outro lado, tratando-se de norma benéfica, deverá retroagir para situações já
julgadas, ou seja, para os sentenciados que tiveram os dias remidos perdidos na totalidade, é cabível pedido 
para o restabelecimento de, ao menos, 2/3 dos dias remidos que foram perdidos. Pretende-se analisar, também, 
a superação parcial da Súmula Vinculante nº 9 do Supremo Tribunal Federal. Sendo o trabalho e a educação
formas de incentivar a reinserção social, que é finalidade da execução penal, a remição de penas é instituto de
extrema importância. Verifica-se que as alterações promovidas pela Lei 12.433/11 foram benéficas e consagram
o princípio da individualização da pena.  
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A TERCEIRIZAÇÃO E A AUSÊNCIA DE REGULAMENTAÇÃO ESPECÍFICA 

  LITHOLDO, VIVIANE PATRICIA SCUCUGLIA (Professor - UNOESTE)
SUFEN FILHO, OMAR (Aluno de curso de graduação - UNOESTE)

O presente artigo tem como finalidade discorrer e apontar as questões conflitantes a respeito da terceirização
nas relações de trabalho, mormente em razão da ausência de lei especifica que regule a instituição de serviços
terceirizados. Importante ressaltar que a terceirização é um instrumento necessário para o neoliberalismo,
considerando que as empresas em geral buscam lucro e a cada dia, com a globalização há o aumento da
concorrência mundial. Torna-se de suma importância a existência da Tercerirização, a fim de tornar a economia 
do Brasil competitiva, gerando mais empregos e uma sociedade substanciada pela lei da oferta e procura.
Todavia, o que se depreende é que haja uma regulamentação das relações passíveis de terceirização, tendo 
como finalidade regular as relações de trabalho, bem como afastar fraudes e ofensa aos direitos mínimos dos
trabalhadores, conquistados ao lingo da evolução histórica laboral. Ademais, atualmente há somente uma
súmula que dispõe a respeito da terceirização, qual seja: súmula 331 do TST, gerando muitas controvérsias e
situações conflitantes, que acabam sendo solucionadas perante a Justiça do Trabalho, com o aumento de ações
trabalhistas, causando prejuízo e reflexos negativos perante toda a sociedade. O que se pretende com o 
presente trabalho é demonstrar a importância de uma regulamentação específica para adequar os serviços
terceirizados. O material utilizado será exposição do tema com bibliografia doutrinária e periódicos, apresentação
de jurisprudência dos Tribunais que evidenciam casos de fraude trabalhista e análise do aspecto econômico,
através de comparativo na doutrina neoliberalista do autor Hakek, Friedrich A. von, considerando a
multidisciplinariedade que demanda o assunto. A discussão diz respeito à essência da terceirização, tendo em 
vista que não restou configurada somente como uma técnica de trabalho, mas também se trata de uma técnica
de poder, considerando que há divisão dos trabalhadores de uma empresa, divididos em trabalhadores
terceirizados e contratados. É importante que seja cumprida a obrigação perante todos os trabalhadores, com
melhores condições de higidez física e mental, idenpendentemento seja ele terceirizado ou não, mas que haja o
respeito mútuo e garantias mínimas trabalhistas, entre contratados e contratantes. Atualmente, o que ocorre em
serviços terceirizados e diante da ganância exacerbada pelo lucro é a tranformação de trabalho terceirizados em
fraude trabalhistas revestidas por condições iníquas de trabalho. O que torna de suma importância a
necessidade de uma legislação específica, para de uma lado garantir a concorrência do empregador no mundo
contemporâneo e do outro, o desafio de garantir condiçoes de trabalho digno a todo o trabalhador, com a
segurança da aplicação dos princípios da igualdade e fraternidade.  
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ABORDAGENS DAS MAIS DIVERSAS CONCEPÇÕES CONCERNENTES A ADOÇÃO POR CASAIS 
HOMOSSEXUAIS 

  LIMA, LUCIANA CLÁUDIA DA SILVA (Professor - UNOESTE)
BATISTA, CLÁUDIO ROBERTO (Aluno de curso de graduação - UNOESTE)

LUCCHINO, MÁRCIA (Professor - UNOESTE)
LEITÃO, MARIA DA GRAÇA FERREIRA BOMFIM (Professor - UNOESTE)

Trata-se de um tema bastante polêmico e discutido na atual sociedade brasileira, a possibilidade jurídica da
adoção por casais homossexuais, independente das diferenças entre os indivíduos, tendo em vista o preconceito
e a visão discriminatória da sociedade. Demonstrar que a prioridade é o respeito, a compreensão e, acima de 
tudo o amor entre pessoas que se unem com intenção de formar uma família, independe de sexo. A metodologia
utilizada abrangerá levantamento bibliograficos de autores renomados, revistas cientificas e análise de soluções
dadas por nossos Tribunais sobre o assunto. Abordar-se-á a homossexualidade em sua totalidade, com o 
objetivo de despertar, no leitor, uma maior reflexão sobre sua visão acerca do tema, proporcionando um elenco
de informações e dados que exploram o conceito de homossexualidade, suas matrizes históricas, que se iniciam
nas civilizações mais antigas, até o berço de modelo da instituição familiar – Grécia e Roma. Analisará os 
Direitos Humanos e Fundamentais em vigência na legislação, com maior enfoque no direito ao respeito às 
diferenças e à dignidade com que todo indivíduo, perante a lei, tem o direito de viver e de se relacionar segundo
suas vontades, sem ser o alvo de qualquer tipo de discriminação ou ato vexatório, desumano ou degradante.
Será estudada a Adoção como um direito inerente ao ser humano, que procura, mesmo sem possuir nenhum
vínculo consanguíneo, com o próximo, proporcionar a este uma vida repleta de carinho, atenção e apoio,
entendendo que o próprio ato da Adoção, em si, já constitui um ato de amor. Procurar-se-á englobar diversas 
fontes, tais como o Código Civil, o Estatuto da Criança e do Adolescente e a Constituição Federal de 1988,
verificando também, as posições doutrinárias na prática dos Tribunais, bem como aceitação psicológica da
sociedade no enfrentamento do tema polêmico. Conclui-se que ainda há um certo preconceito, mas a sociedade,
apoiada por decisões de vanguarda dos Tribunais, caminha a passos largos para a aceitação da adoção por
casais homossexuais, conforme revela a pesquisa e a mídia nacional.  
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ANÁLISE DA ADEQUAÇÃO DO PLANEJAMENTO PREVISTO NA CONSTITUIÇÃO E NA LEGISLAÇÃO 

FRENTE ÀS NECESSIDADES ATUAIS DO PODER PÚBLICO E DA SOCIEDADE 

  SHINTATE, ESTER SAYURI (Aluno de curso de graduação - UNOESTE) 

SOARES, MARCOS ANTÔNIO STRIQUER (Professor - UNOESTE) 

Habitualmente informações sobre a atuação do poder público são disseminadas pelos mais diversos meios de 
comunicação. Ora são as declarações dos membros do poder público sobre a inviabilidade financeira para
cumprimento de suas obrigações, bem como a precariedade ou inexistência de prestação dos serviços como a
saúde, a educação e a segurança; ora são os escândalos de corrupção, o uso indiscriminado das verbas
públicas e os embargos de obras públicas devido irregularidades. Ante a tantas informações controversas, torna-
se importante analisar atuação do poder público à luz da legislação pátria, afinal, é o Princípio da Legalidade um 
dos seus pilares basilares, que lhe estabelece a submissão ao império da lei. Já no próprio texto da Constituição
Federal de 1988 é previsto a atividade do planejamento do Poder Público, controlada pela vinculação do plano
ao orçamento e aos valores políticos e ideológicos consagrados na Constituição, visando a instituição de um
sistema com grande participação do Poder Legislativo e do povo. Por isso, é importante mostrar como é a
atividade planejadora constitucionalmente conjecturada e disciplinada na legislação infraconstitucional, bem
como verificar sua aplicabilidade prática e analisar a adequabilidade ante as atuais necessidades do poder
público e da sociedade. Ademais, convém ressaltar que esta pesquisa é viável na medida em que a 
pesquisadora possui fácil acesso ao órgão público municipal objeto do estudo e os resultados desta pesquisa
poderão ser meios de conscientização da população e, quiçá, dos membros do poder público quanto a
importância de um planejamento para uma boa atuação e efetividade dos direitos constitucionalmente
assegurados, especialmente os direitos sociais. Nessa perspectiva, o desenvolvimento da pesquisa objetiva
analisar a adequação do planejamento previsto na Constituição e nas leis infraconstitucionais frente às atuais 
necessidades do Poder Público e da sociedade. Para atender ao objetivo proposto, será realizada uma pesquisa
qualitativa, descritiva, estudo de caso e coleta de dados que dar-se-á pela revisão da literatura disponível sobre 
o assunto, por meio de observação participante e de entrevistas despadronizadas aplicadas junto ao
representante do município do interior Paulista. Até o presente momento, com a revisão Bibliográfica foram
alcançadas informações relativas ao modelo de planejamento previsto na Constituição, na Lei Complementar nº 
101/2000 e Lei nº 4.320/1964, as quais disciplinam a elaboração do planejamento e o vínculo entre o plano e as
peças orçamentárias (Plano Plurianual, Lei de Diretrizes Orçamentárias e Lei de Orçamento Anual). Enquanto 
que com a observação participativa foi possível verificar a aplicabilidade prática do planejamento do poder
público municipal. Com tais informações, o que se pode concluir, de forma parcial, é que a atuação do poder
público tem se concretizado casuisticamente, sem grandes preocupações com o planejamento.  
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AULA DA FAMILIA 

  SILVA, JERSON JOAQUIM DA (Professor - UNOESTE) 

O evento está na sua quinta edição e é realizado no mês de maio, para alunos ingressantes, tido como o mês da
família. Nasceu de uma iniciativa da coordenação do Curso de Administração, visto que a grande maioria dos
pais dos alunos do Curso de Administração não tiveram a oportunidade de terem cursado ensino superior
(pesquisa empírica realizada no inicio de 2010 com acadêmicos ingressantes no Curso de Administração. Este
evento tem como objetivo inserir os familiares no ambiente acadêmico, no intuito de sentirem a realidade de 
seus filhos no dia-a-dia na Universidade. Nas duas primeiras edições o evento foi realizado com professores do
próprio Curso de Administração. No ano de 2009, foi proposto uma nova forma de dinâmica, em forma de mesa
redonda, contando com a participação do Bispo Diocesano de Presidente Prudente, um Pastor Evangélico, uma
psicóloga que atua na área da família e um cardiologista. Pautaram sobre a importância da saúde na família e
como isso repercute na qualidade de vida e nos relacionamentos entre os pares. Na sua última edição, em 2010 
um Promotor Público e uma Psicóloga participaram do evento, discorrendo sobre os cuidados que a família deve
ter em relação a comportamentos estranhos dos filhos. No ano de 2011 o evento aconteceu no Salão do
Limoeiro e contou com a presença de aproximadamente 600 pessoas entre acadêmicos e parentes. Na
oportunidade foi proferida palestra sobre família com o Prof. Astromar Miranda. Também percebe-se que esse 
tipo de evento é um meio de promover o Curso para novos ingressantes e isso é materializado com as turmas 
que se mantém constante durante todo ano. . Como resultado, percebe-se uma maior motivação por parte dos 
acadêmicos, com auto-estima mais elevada, pelo fato de poder compartilhar com a família o seu nicho diário 
durante a sua empreitada na Universidade.  
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CLÁUSULAS ABUSIVAS NOS CONTRATOS DE ALIENAÇÃO 

  CHACUR, RACHEL LOPES QUEIROZ (Professor - UNOESTE)
LUCCHINO, MÁRCIA (Professor - UNOESTE)

Nas relações de consumo, os consumidores são obrigados a aceitar as condições dispostas nos contratos pré-
constituídos, sem lhes ser dado oportunidade de discutir sua matéria. Estes tipos de contrato são os chamados 
contratos de adesão. Sujeitando-se a eles, poucos são os casos em que não existem ofensas ou prejuízos aos
direitos do assinante. Isso se dá pelo fato de que, nestes, estão presentes cláusulas que retiram do consumidor
algumas possibilidades que lhe favorecem, incluem clausulas que oneram grandemente o contrato, diminuem ou
excluem responsabilidades do contratante, ofendem a boa-fé do assinante, de forma a criar um desequilíbrio 
contratual de grande proporção, que distancia a igualdade de benefícios entre as partes. Estes tipos de 
cláusulas são considerados abusivos, de acordo com o Código de Defesa do Consumidor, e, juridicamente,
geram direitos e obrigações quando reconhecidas, visando igualar os benefícios entre os contratantes. A maioria 
das abusividades se apresenta nos contratos de alienação, onde o consumidor, sujeitando-se às condições dos 
contratos de adesão, para aquisição de produtos, finda aceitando perder parte de seu direito. Muitas são as
ações que se encontram mascaradas nas cláusulas contidas nos contratos de adesão, e estas, com os avanços
da justiça e dos órgãos de proteção aos direitos do consumidor, podem ser revisadas e rigidamente coibidas,
como forma de ter-se garantido o respeito íntegro aos direitos dos assinantes, partes mais fracas na relação 
contratual. O presente estudo visou desmascarar muitas das consideradas cláusulas abusivas, destacando, nos
contratos de alienação, onde se apresentam, como se apresentam, qual a forma de defesa e o resultado
aparente obtido com a sua demonstração perante os órgãos de proteção ao consumidor.
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COLETÂNEA DA JURISPRUDÊNCIA PÁTRIA SOBRE A UNIÃO HOMOAFETIVA 

  CHACUR, RACHEL LOPES QUEIROZ (Professor - UNOESTE) 

Iremos abordar aqui a questão ora estudada, de forma retrospectiva, a partir de uma busca em nossa
jurisprudência pátria, concluído após uma pesquisa por intermédio das soluções dadas a questão pelos 
Tribunais Superiores Estaduais de nosso país, bem como as decisões preferidas atinentes ao assunto pelo
Supremo Tribunal Federal e Superior Tribunal de Justiça. Façamos parâmetros do que aduz cada instância
pesquisada, seus resultados e o que vem se entendendo e decidindo, já que nosso ordenamento não comporta
defesa precisa às uniões homoafetivas. Todavia como já analisamos a aceitação de tal direito só depende de
regulação específica, pois existe fundamentação sólida nas asseverações explanadas no Projeto de Pesquisa. 
Que denota a sexualidade como construção social, bem como, força no valor do afeto na família, outrossim, a
não discriminação e aceitação por parte dessas uniões tendo por base os princípios constitucionais encontrados
em nossa Carta Magna e reconhecidos por nosso ordenamento, sem olvidar o avanço nas discussões acerca do
assunto e os projetos que tramitam no Congresso Nacional. Enquanto a aprovação e aceitação uniforme não
ocorrem, busquemos respostas na jurisprudência que aduz o conjunto das soluções dadas pelos Tribunais às 
questões de Direito. De forma inédita, o Supremo Tribunal Federal pronunciou o julgamento sobre a
regularização das Uniões Homoafetivas quanto a relações civis, resta-nos avaliar a aceitação social e jurídica da 
decisão sumular posta.  
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DANO MORAL DECORRENTE DE ABANDONO MORAL E AFETIVO PARENTAL 

  RODRIGUES, BRUNA CRISTINA ZAIA (Demais participantes - UNOESTE)
SILVEIRA, MAURICIO (Professor - UNOESTE)

Abordaremos aqui a possibilidade de condenação em Danos Morais do pai ou da mãe, decorrente do abandono
moral e afetivo de filhos de casais separados.Justifica-se a pesquisa partindo-se do princípio que o pai ou a mãe 
ausente limita a pagar a pensão alimentícia, ainda que de forma coersitiva por imposição legal, sem
comprometimento com a educação e a criação dos filhos. . Objetiva-se buscar respostas lógicas acerca da 
possibilidade da indenização por dano moral ser imposta aos pais que descumprem seu dever. A metodologia
utilizada implicará em levantamentos bibliograficos de doutrinas pátrias, jurisprudências de nossos Tribunais,
conferindo o posicionamento que veem adotando nestes casos, como também análise das leis e da Constituição 
Federal. Analisaremos as obrigações oriundas do Poder Familiar e as premissas constitucionais acerca do tema,
em especial o Princípio da Dignidade da Pessoa Humana. No que tange as noções gerais da responsabilidade 
civil,desde sua definição, pressupostos, espécies de dano, fixação do quantum indenitário. Algumas dificuldades,
são aparentes, em especial as vozes em contrário a esse tipo de indenização, argumentando que no direito de
família não caberia tal indenização, e, o fato dessa indenização causar maior distância afetiva, há que se curvar
a duas vertentes: de um lado, a indenização, mero lenitivo ou remédio para a dor, servirá para previnir o
abandono moral e de outro, atacará definitivamente aquela relação, de maneira a ferir de morte a possibilidade 
de reconciliação. Analisar-se-à os pressupostos da responsabilidade civil, os deveres inerentes ao poder familiar,
os direitos assegurados às crianças e aos adolescentes, estes tidos como direitos da personalidade, bem como 
a possibilidade de indenização por dano moral no direito de família,como também o ato ilícito que gera o dever
de indenizar (CC, ECA e CF), seja moral ou materialmente. Se o desrespeito a direito da personalidade pode
causar dano, deve ser reparado, seja no direito de familia ou não. A corrente contrária a esse entendimento
sustenta que a indenização está na perda do poder familiar, não havendo como obrigar os pais amarem seus
filhos. Conclui-se que a perda do poder familiar não obsta a indenização, pelo contrário, a legimita, podendo e 
devendo ser cumuladas, já que o vínculo está rompido. Se a indenização não tem o condão de restabelecer o
vínculo afetivo é uma forma de compensar o dano sofrido pelo filho e essencialmente, é a forma de prevenção 
de novos casos.  
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EUTANÁSIA: A PONDERAÇÃO DO DIREITO À VIDA E O PRINCÍPIO DA DIGNIDADE HUMANA 

  LITHOLDO, VIVIANE PATRICIA SCUCUGLIA (Professor - UNOESTE)
SILINGOVSCHI, THEODORO LUIZ LIBERATI (Aluno de curso de graduação - UNOESTE)

O presente estudo tem como fundamento discutir os casos de suicídio assistidido e a eutanásia voluntária e a
questão conflitante dos direitos humanos fundamentais e a sua ponderação no caso concreto, considerando que
em algumas situações há muito sofrimento e a uma sobrevivência que afeta diretamente a dignidade do ser
humano. O retrato do conflito posto em discussão foi revelado no filme nominado: "Você nâo conhece Jack", cujo 
fime ressalta e coloca o cidadão e a própria sociedade a refletir sobre a polêmica discussão a respeito dos casos
em que envolvem a eutanásia ou o suicídio assistido, apresentado nesse contexto um médico mundialmente
conhecido que sustenta que o direito a pôr fim a vida, deve ser atribuído ao cidadão, desde que tenha
justificativa para aludida decisão, figurando como um direito moral a todo o ser humano. O Objetivo do presente
estudo é investigar a relaçao dos casos de eutanásia e suicídio apresentado no filme em testilha, a fim de
adequá-los ao nosso ordenamento jurídico e apresentar um questionamento pertinente a respeito de sua
legalidade ou não, com a ponderação e aplicação dos princípios relacionados ao direito à vida e ao princípio da 
dignidade humana. O Trabalho tem material a análise dos principais trechos polêmicos do filme, com a
exposição aos participantes, por meio de dvd. O Método será dedutivo, compreendido na apresentação de um
caso particular (filme)e a conclusão realizada por pesquisas bibliográficas no sentido de adequar aos princípios
do direito. O resultado obtido no presente estudo é que há muitos casos em que o ser humano vive sem
dignidade alguma, sendo que atualmente, o direito positivo não permite casos de eutanásia. Todavia, já existem 
situações em que utiliza-se alguns tratamentos que por não serem os mais caros e modernos, não garantem a
sobrevida do paciente e nesses casos, quem decide é a família em conjunto com o médico. A discussão que se
apresenta é o conflito principiológico, de um lado: o direito à vida e do outro: A preservação da dignidade
humana, e analisar em qual momento aludida ofensa a um dos princípios causam atentamento do ordenamento
jurídico. O que se conclui é que o caso concreto é mais importante do que a abstração generalizada da lei, 
devendo ser analisada a situação pessoal do paciente e suas condições de sobrevida e de dignidade, cuja
decisão deve ser permeada por bom senso, pela família, pelo médico e pela sociedade. Ademais, o estágio de 
doença contribui para descobertas importantes na medicina que serviram para curar muitas pessoas. Portanto,
não se pode aceitar a eutanásia de forma inconsciente e desenfreada, sob pena de afastar o direito fundamental
e coletivo à vida, que é o bem maior de todo o ser humano, considerando que é por meio de aludido direito
fundamental que os outros direitos humanos subsistem e são proclamados na sociedade.  
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O ASSÉDIO MORAL NAS RELAÇÕES DE TRABALHO 

  LITHOLDO, VIVIANE PATRICIA SCUCUGLIA (Professor - UNOESTE) 

SANTOS, HIGOR ANDRÉ DOS (Aluno de curso de graduação - UNOESTE) 

O presente trabalho identifica o assédio moral nas relações de trabalho, tendo em vista a existência da 
subordinação do empregado que carrega contra si o poder de direção do empregador, compreendido em
fiscalizar, direcionar e organizar o ambiente de trabalho. É de inquestionável importância o respeito ao princípio
da dignidade humana, sendo ele balizador do equilíbrio na relação de trabalho para afastar as ofensas morais e
que causam repercussão negativa na personalidade do empregado, e por fim, afetando toda a sociedade. Tem
como objetivo primordial analisar a circunstância em que o empregado é vitíma de ofensa psicológica afetando
sua saúde física e moral. Muitas vezes o assédio moral é visto com insignificância, mas merece atenção do
empregador do judiciário e da própria sociedade, por se tratar de um problema social. O assédio moral 
representa um dos maiores problemas contemporâneos, tendo em vista que o cidadão passa por situações
constrangedoras, recebendo rótulos que o acompanha por sua vida toda, seja porque não tem consciência dos
seus direitos ou mesmo porque desligar-se do seu trabalho comprometerá significativamente a renda familiar, no
qual precisa para seu sustento, suportando situações constrangedoras no ambiente de trabalho. A metodologia
será por meio de pesquisas bibliográficas, com a proposta de avaliação de fatos particulares após análise dos 
princípios gerais, a fim de justificar as questões jurídicas que permeiam as relações de trabalho e o assédio
moral. Há vários casos na Justiça do trabalho em que envolvem relações reiteradas de condutas ofensivas a 
dignidade do empregado, sendo que o presente estudo, demonstrou que quanto menor o grau de instrução do
empregado, maior sua subordinação e predisposição por ser vítima de assédio moral.O presente estudo enfoca
e identifica casos de assédio moral perante a jurispudência e um estudo comparado, perante os Tribunais
Regionais do Trabalho. É importante atentar-se na investigação sobre o verdadeiro núcleo que envolve as
relações de trabalho, a fim de se verificar se a vitíma de assédio moral é propensa a ser assediada por 
caracteristicas pessoais ou pelo ambiente insalubre que ela foi submetida. Observou-se que desde os primórdios
da evolução histórica do direito do trabalho muitos empregados foram vitímas do assédio moral, inclusive
progredindo a dor psicológica para uma dor física e muitas vezes acarretando doenças incuráveis, como
depressão. A falta de ética social devido ao capitalismo insano pela busca de produtividade e competividade
afastou o reconhecimento do princípio da dignidade humana, tornando o empregado cumplíce de aludido 
sistema e a principal vitíma propicia a prática do assédio moral. O presente estudo apresenta algumas soluções
morais para que haja a conciliação entre capital e força de trabalho, com observância ao princípio da dignidade
humana, princípio da fraternidade e princípio da solidariedade.  
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O MERCADO DE TRABALHO E A REVOLUÇÃO TECNOLÓGICA 

  LITHOLDO, VIVIANE PATRICIA SCUCUGLIA (Professor - UNOESTE)

O presente estudo tem a finalidade de apresentar uma evolução histórica do direito do trabalho e as relaçoes
relacionadas a forma de trabalho, sua precarização e as situações iniquas em que eram submetidos os
empregados, sem condições mínimas de reação e reinvidicações perante o poder patronal. O que se pretende é
demonstrar que atualmente diante da era tecnológica houve uma indiscutível alteração na figura do empregado,
tendo este contato direto com todos os meios possíveis de informação, ocorrendo uma transformação na relação
de trabalho existente entre empregado e empregador, e por isso a importância de um novo regramento diante da
globalização e do neoliberalismo contemporâneo. Tem o estudo a pretensão de ressaltar a necessária 
regulamentação jurídica das novas relações de trabalho, diante de uma flexibilização conciente e necessária
para o desenvovimento econômico e social, considerando a revoluçao tecnológica e a aplicação dos princípios
do direito do trabalho. O material utilizado foi com base em pesquisas bibliográfias e jurisprudencial, pelo método
indutivo compreendido no estudo dos princípios do direito do trabalho de forma geral e com enfoque no sistema
principiológico apresentado por Américo Pla Rodriguez. O resultado obtido foi a importância dos princípios do
direito do trabalho para sustentar a base solidificado do dinamismo da Justiça do Trabalho, apesar das
propostas de mudança quanto as relações de traablho, sem que com isso haja ofensa ao princípio do não 
retorcesso social. A discussão que se apresenta é a importância da era digital e a premissa de novas relações
de trabalho, como o teletrabalho, tendo repercussão mundial. Todavia, importante o conhecimento de questões
jurídicas para que não haja ofensa moral e insegurança juridica nas relações digitais e de trabalho, por meio do
reconhecimento dos princípios do Direito do Trabalho, como verdadeiros alicerces de segurança jurídica na
clamada flexibilização devido ao neoliberalismo. Os princípios garantem a flexibilização trabalhista de forma justa 
e eficiente nas relações envolvendo empregado e empregaor, considerando que atualmente torna-se inafastável 
o acesso do empregado às redes sociais e aos produtos da internet, sendo exigência contemporânea. Destarte, 
o que se pretende é garantir a segurança juridica a aludida forma de relação social e profissional, com a
aplicação dos princípios trabalhistas a fim de dar consistência nas relações trabalhistas que necessitam de
flexibilizção no mundo globalizado e digital.  
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O PAPEL DO ORGULHO E DA INVEJA NO AMBIENTE DE TRABALHO 

  SILVA, JERSON JOAQUIM DA (Professor - UNOESTE) 

YANO, WILLIAM TOSHIYUKI (Aluno de curso de graduação - UNOESTE) 

PASINI, DIEGO TERRENGUI (Aluno de curso de graduação - UNOESTE) 

A manifestação dos sete pecados capitais dentro das organizações, mostrou-se algo de grande influência nos 
relacionamentos interpessoais. Muito se tem discutido entre os pesquisadores, que buscam entender os motivos
da manifestação destes sentimentos nos ambientes organizacionais, como afetam os relacionamentos nas
equipes de trabalho e as possíveis estratégias para administrá-los dentro do ambiente organizacional. Nesta 
pesquisa, foram estudados dois destes pecados: o orgulho e a inveja, onde buscou-se analisar suas 
interferências nos relacionamentos, visando encontrar alternativas que pudessem solucioná-los, relacionando-os 
com a Hierarquia de Necessidades de Maslow, apontando, assim, os aspectos positivos e negativos nos
relacionamentos interpessoais. Com isso, foi realizada uma pesquisa qualitativa em um ambiente organizacional,
usando como instrumento entrevista semi estruturada, comparando situações apresentadas com os pecados 
pesquisados. Ao final desta pesquisa, foi possível identificar barreiras que prejudicam o relacionamento
interpessoal, e a sua relação com a inveja e o orgulho. Quanto a Hierarquia de Necessidades de Maslow,
identificou-se que a inveja e o orgulho se relacionam com as necessidades secundárias,. ou sejam: as
necessidades sociais e auto-estima.  
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O REINGRESSO DO APENADO NA SOCIEDADE 

  GOMES, ANA CLAUDIA FERNANDA MEDINA (Aluno de curso de graduação - UNOESTE)
TAVARES, ANA CLÁUDIA RIBEIRO (Professor - UNOESTE)

Condenado o autor de um crime, o objetivo da execução penal não pode se limitar ao cumprimento da pena 
privativa de liberdade, visto que deve proporcionar ao sentenciado condições para o seu retorno harmônico para
a sociedade. Pretende-se, com esta pesquisa, discutir as formas atráves das quais o Estado pode efetivar a
finalidade de reinserção social do condenado, analisando o trabalho de instituições como a FUNAP (Fundação
Professor Doutor Manoel Pedro Pimentel de Amparo ao Preso) e utilizando pesquisa bibliográfica,
jurisprudencial, bem como dados apresentados pela FUNAP. A pena privativa de liberdade deve ter como 
principal finalidade a prevenção especial, objetivando que o condenado não volte a delinquir. Para isso, é
necessário que o Estado tome providências durante o cumprimento da pena para que, por ocasião do reingresso
do apenado na sociedade, este tenha condições de desenvolver atividades lícitas, observando-se os princípios 
da humanidade e da individualização da pena. Infelizmente, a maioria da população carcerária é composta de
pessoas com baixa renda, pouca escolaridade e deficiente qualificação profissional. Assim, é essencial que se
promova a melhoria dessas condições durante o cumprimento da pena. Por isso que a execução penal tem por
objeto, não só os aspectos aflitivos e retributivos da pena, mas também a reeducação do condenado, com a 
finalidade precípua de propiciar-lhe a reinserção social. Nesse aspecto, é função da FUNAP contribuir para a
inclusão social de presos e egressos, desenvolvendo seus potenciais como indivíduos, cidadãos e profissionais.
Para isso, planeja, desenvolve e avalia, no âmbito estadual, programas sociais nas áreas da assistência jurídica,
da educação, da cultura, da capacitação profissional e do trabalho para as pessoas que se encontrem privadas
de liberdade, contribuindo para a inclusão social dos mesmos. Assim, neste trabalho, pretende-se analisar um 
pouco do que pode ser feito ao sentenciados durante o cumprimento da pena para possibilitar a efeitva
reinserção social, com a apresentação de dados do sistema penitenciário do Estado de São Paulo, onde a 
FUNAP atua, em especial no tocante ao Estudo e Trabalho, importantes áreas para o desenvolvimento do ser
humano. Valorizar a dignidade do preso é objetivo da FUNAP, visando a reinserção harmônica do condenado na
sociedade. A recuperação dos sentenciados, com a diminuição dos índices de reincidência, é desejo de toda a
sociedade e por ela devemos lutar.  
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O SISTEMA FINANCEIRO BRASILEIRO: INSTITUIÇÃO FINANCEIRA VERSUS TOMADOR 

  PEREIRA, APARECIDO DE OLIVEIRA (Aluno de curso de graduação - UNOESTE) 

Procura-se identificar as praticas abusivas do sistema financeiro, notadamente as taxas de juros, as tarifas e a
venda casada de produtos de seguridade. A hipótese levantada é de que em sua atuação, os bancos, acabam
violando princípios constitucionais e leis infraconstitucionais, ao obter ou tentar obter ganhos ilícitos em
detrimento do povo, mediante especulações ou processos fraudulentos. Justifica-se sua realização devido à
grande relevância em discutir junto à comunidade acadêmica das ciências jurídicas, a temática em tela, na
medida em a Constituição Federal não regulamentou até o momento, o artigo 192 que trata do Sistema
Financeiro Nacional, cujas regras vem sendo emanadas do Conselho Monetário Nacional, um órgão público,
cuja representatividade social, não corresponde aos anseios da sociedade, mas de um pequeno grupo da elite
capitalista. Objetivo Geral: Este trabalho tem como objetivo geral identificar as práticas abusivas do sistema
financeiro, notadamente as taxas de juros, tarifas e a venda casada de produtos de seguridade. O método
monográfico “consiste no estudo de determinados indivíduos, profissões, condições, instituições, grupos ou 
comunidades, com a finalidade de obter generalizações”. Assim, com este enfoque, pretende-se uma 
“abordagem qualitativa, porque este tipo de pesquisa considera que há uma relação dinâmica entre o mundo
real e o sujeito, isto é, um vínculo indissociável entre o mundo objetivo e a subjetividade do sujeito que não pode
ser traduzido em números. O ambiente natural é a fonte direta para coleta de dados e o pesquisador é o
instrumento-chave. É descritiva. Os pesquisadores tendem a analisar seus dados indutivamente. Diante dos 
fatos encontrados na atuação dos bancos, levanta-se a hipótese de violação de princípios constitucionais e de
leis infraconstitucionais, procurando estabelecer uma relação entre sua atuação e as decisões jurídicas e os
reclamos da sociedade, resultando no caráter dialético da pesquisa. . Em linguagem simples, os bancos tem por
função, fomentar a economia do País, basicamente intermediando recursos financeiros, entre aqueles que têm
disponibilidade e os tomadores que dele necessitam. Os bancos são fundamentais para a economia de um País,
pois por meio deles, ocorre a circulação de mercadorias, que nos termos do inciso IV artigo 3º da Lei 4595/64,
enquanto instrumentos do Estado, aplicarão seus recursos com vistas a propiciar, nas diferentes regiões do
País, condições favoráveis ao desenvolvimento harmônico da economia nacional. Toda sorte de abusividade é
praticada pelos bancos, colocando a sociedade de joelhos num momento de fragilidade econômica, em que os
poderes constituídos se quedam inertes, submetendo-se ao poder econômico dos bancos, em prejuízo de toda a
sociedade.  
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OS DESAFIOS DE UMA DECISÃO JUSTA 

  LITHOLDO, VIVIANE PATRICIA SCUCUGLIA (Professor - UNOESTE)
ALBARELLO, MIRTES DE SANTA LUZIA TEIXEIRA (Aluno de curso de graduação - UNOESTE)

NASCIMENTO, GLAUCIA APARECIDA DE FREITAS (Aluno de curso de graduação - UNOESTE)

O PRESENTE TRABALHO TEM COMO FINALIDADE ANALISAR UMA DECISÃO JUDICIAL PROFERIDA
PELO JUIZ JOÃO BATISTA HERKENHOFF, QUE FOI PAUTADA EM VALORES COMO A JUSTIÇA,
HUMILDADE, FRATERNIDADE, SOLIDARIEDADE E RESPEITO AO PRINCÍPIO DA DIGNIDADE HUMANA. A
DECISÃO ANALISADA CONCEDEU A LIBERDADE A UMA POBRE MULHER PRESA HÁ OITO MESES,
PRESTES A DAR À LUZ E ACUSADA DE PORTAR ALGUNS GRAMAS DE MACONHA. A DECISÃO DO JUIZ
VALORIZOU O PRINCÍPIO DA DIGNIDADE HUMANA E O DIREITO À VIDA EM DETRIMENTO À TIPICIDADE
PENAL. O QUE SE APONTA É A IMPORTÂNCIA DOS PRINCÍPIOS E DOS VALORES INATOS AO HOMEM
PARA O RECONHECIMENTO DE UMA DECISÃO JUSTA, SENDO ELES BALISADORES E PILARES DE UM
ORDENAMENTO JURÍDICO CONCRETO, JUSTO E HUMANISTA. O PRESENTE TRABALHO TEM COMO
META TRAZER À TONA UM PADRÃO ÉTICO E A IMPORTÂNCIA DO DIREITO NATURAL COMO PREMISSA 
DE VALORES MORAIS E GARANTIDORES DE DIREITOS HUMANOS FUNDAMENTAIS. É O
RECONHECIMENTO DO SER HUMANO COMO UM FIM EM SI MESMO,COMO TENTATIVA DE SE BUSCAR
ORIENTAÇÃO E INSPIRAÇÃO DO QUE É CONCRETAMENTE CERTO E JUSTO, SEM QUE HAJA OFENSA 
AO PRINCÍPIO DA SEGURANÇA JURÍDICA, MAS AO CONTRÁRIO, BUSCAR A EFETIVIDADE JURÍDICA.
TEM COMO METODOLOGIA A EXPOSIÇÃO DO TEMA COM RECURSOS ÁUDIO-VISUAIS E DISTRIBUIÇÃO
DA SENTENÇA ANALISADA AOS OUVINTES. O MATERIAL UTILIZADO PARA PESQUISA FOI BASEADO EM 
PESQUISAS BIBLIOGRÁFICAS E DECISÃO JUDICIAL, ATRAVÉS DO MÉTODO DEDUTIVO. A DISCUSSÃO
APRESENTADA IMPÕE A IMPORTÂNCIA DE UMA DECISÃO JUSTA E SE A APLICAÇÃO LITERAL DA LEI,
COM ÊNFASE SOMENTE NO POSITIVISMO JURÍDICO, GARANTE A DISTRIBUIÇÃO DA JUSTIÇA OU SE 
PODEMOS NOS PAUTAR NO JUSNATURALISMO. É NA FORÇA DA RAZÃO HUMANA E COM A
PONDERAÇÃO E ADEQUAÇÃO DOS VALORES AO CASO CONCRETO, QUE PODEMOS ALCANÇAR UMA
DECISÃO JUSTA. VERIFICOU-SE NO PRESENTE ESTUDO QUE O DIREITO DEVE SER RECONHECIDO
COMO UM TODO, SEJA PELO ENFOQUE DO DIREITO POSITIVO OU PELO JUSNATURALISMO. DEVEMOS
PENSAR EM CONSTRUIR NÃO SOMENTE UMA CIÊNCIA CADA VEZ MAIS ESCRITA, DIANTE DA
PROMULGAÇÃO DE VÁRIAS LEIS, CÓDIGOS E ESTATUTOS, MAS UM SISTEMA JURÍDICO COM A
INSPIRAÇÃO NOS PRINCÍPIOS, TENDO COMO FIM UMA DECISÃO JUSTA E A PONDERAÇÃO DE
VALORES, O QUE ESTARIA SENDO GARANTIDA A VERDADEIRA ESSÊNCIA DO DIREITO, QUAL SEJA: A
JUSTIÇA.  
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TESTEMUNHAS DE JEOVÁ E TRANSFUSÃO DE SANGUE: A QUESTÃO DOS MENORES 

  MARTINUCI, DRIELLY CARVALHO MARASSI (Aluno de curso de graduação - UNOESTE)
GITAHY, RAQUEL ROSAN CHRISTINO (Professor - UNOESTE)

Apesar de ser conhecido como um tema clássico, a Transfusão de Sangue para os membros das Testemunhas
de Jeová gera polêmica até os dias atuais. O objetivo geral será ampliar a reflexão acerca das Testemunhas de
Jeová e a transfusão de sangue em menores destacando o aspecto jurídico. Para a pesquisa do tema foram 
utilizadas fontes bibliográficas. A partir das pesquisas realizadas tivemos como resultado a observação de
divergência de opiniões a respeito da transfusão de sangue em menores. A discussão a respeito do tema é que
alguns juízes tem entendido a possibilidade de suspender temporariamente o pátrio poder a fim de proteger a
vida do paciente, realizando a transfusão. Outros porém, respeitando a designação religiosa e entendendo que o
pátrio poder é absoluto, convocam a comissão de ligação com hospitais, que possui o cadastro médicos adeptos 
da religião Testemunhas de Jeová para realizar o melhor procedimento possível, sem ferir os princípios
religiosos. Conclui-se neste caso o conflito de direitos como a vida e a liberdade religiosa, o que faz com que o 
assunto não seja pacífico.  
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UMA OFENSA AO PRINCÍPIO DA DIGNIDADE HUMANA E SUAS CONSEQUENCIAS NEGATIVAS 

  LITHOLDO, VIVIANE PATRICIA SCUCUGLIA (Professor - UNOESTE)
SANTOS, JULIANA ALEIXO DOS (Aluno de curso de graduação - UNOESTE)

O presente estudo se propõe a demonstrar a importância da preservação do princípio da dignidade humana,
mormente porque em casos de ofensas a aludido princípio, as consequencias são devastadoras na sua vida
social e pessoal.O que se percebe é que a ofensa moral atribui uma carga axiológica negativa, privando o ser
humano de condições mínimas existenciais de uma vida saudável, conforme será constatado diante da análise 
de um caso concreto. Tem o presente estudo como objetivo identificar um direito constitucionalmente protegido e
positiviado no artigo 1º, inciso, III, CF/88.Não há dúvidas de que o Constituinte pretendeu garantir o princípio da 
dignidade humana. O que se pretende com o presente estudo é demonstrar que quando há ofensa ao instituto
da dignidade do ser humano, ocorre ofensa a todo o ordenamento jurídico dos direitos humanos fundamentais,
considerando que a ofensa áquele princípio, como no caso em questão, afastou o direito à saúde e ao lazer de
um cidadão, vítima de calúnia sem qualquer respado e justificativa, dentro de uma escola, em que era um dos
donos, perdendo a oportunidade de condições mínimas existenciais, diante da pubilicidade sensacionalista. O 
método de investigação foi pelo dedutivo, compreendido na apreciação do caso concreto da escola base e a
conclusão pelo material com apoio em pesquisas bibliográficas, sentença (escola base 1994)e jurisprudência,
para o fim de adequação da ofensa ao princípio da dignidade humana e aos princípios gerais do direito ao caso
apresentado. O presente estudo analisou as consequencias devastadoras a respeito da ofens aoa princípio da
dignidade humana na vida do cidadão, com a apresentação do caso concreto e da situação pessoal e moral da
vítima atualmente. O princípio da dignidade humana foi positivado na Constituiçao Federal, sendo um princípio
que serve de base solidificadora dos demais princípios, caracterizando como o principio ideal para o Estado de 
Direito. Todas as pessoas nascem dignas e com personalidade, sendo que ninguém tem o direito de ferir
personalidade de outrem. As famílias daqueles cidadãos foram destruídas pela falsa acusação de pedofilia. A
discussão que se apresenta é até que ponto tem a sociedade legitimidade para acusar outro membro da
sociedade, atingindo o intímio do cidadão, levando-lhe a uma vida desumana e degradante. O que se concluiu
com o presente estudo é que a ofensa ao princípio da dignidade humana está ligado a própria natureza humana 
inato da pessoa, sendo que no caso em testilha, a dignidade do ser humano foi arrancada do modo fútil, por
calúnia e injúria contra professores, sofrendo um forte impacto em sua vidas, cujas consequencias perduram há
anos, afastando a chance de recomeçarem,com reflexos negativos em suas vidas, na família e em toda a
sociedade. É a dignidade um direito a ser preservado, não podendo ser justificada sua ofensa, sob pena de estar
caracterizada a falência de todo o ordenamento jurídico.  
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A NOVA LEI DA PREVIDÊNCIA RURAL 

  JESUS, JOSEMEIRE FERRARETTO DE (Aluno de curso de graduação - UNOESTE)
EBAID, ANA AUGUSTA RODRIGUES WESTIN (Professor - UNOESTE)

O trabalho direciona-se a analisar os requisitos básicos que conferem o direito à aposentadoria por idade rural,
dando enfoque nas leis 8.212 e 8.213, de 1991 e a nova lei 11.718 de 20 de junho de 2008, atentando
especialmente à aplicação da tabela de carência disposta na mencionada lei. Oportunamente o trabalho 
apresentará a definição de aposentadoria por idade rural, detalhando os princípios e diretrizes da previdência
social, destacando quais os instrumentos tornam possíveis efetivarem o direito dos interessados. A Lei
11.718/08 trouxe importantes mudanças nas regras trabalhistas e previdenciárias dos trabalhadores rurais.
Assim, a pesquisa pretende explicar quais os impactos da nova lei, demonstrando sua relevância para a
concretização dos direitos sob uma perspectiva jurídica e social. A pesquisa apresenta grande relevância 
acadêmica e cientifica à comunidade das ciências jurídicas, visto que o tema contribuirá para reflexão juntos aos
mesmos. Do ponto de vista social, espera levar ao conhecimento da sociedade, os resultados obtidos por meio 
de publicações locais e regionais. . O presente estudo objetiva fazer uma discussão sobre a aposentadoria por
idade rural, destacando as principais alterações que ocorreram nas leis 8.212 e 8.213, de 1991, após a entrada
em vigor da lei 11.718/08, apresentando as propostas e garantias que foram asseguradas ao trabalhador rural,
visualizando a repercussão desta lei no mundo jurídico, e os impactos causados no instituto da previdência rural.
Metodologicamente, o trabalho pautar-se à em pesquisa bibliográfica, consultas em doutrinas e jurisprudências, 
artigos científicos e periódicos de legislação especifica sobre os direitos do trabalhador rural. Partir-se-à de um 
raciocínio lógico dedutivo, do geral para o particular, pautado em hipóteses e conjecturas que nortearão a 
discussão dos resultados pretendidos na pesquisa.  
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ANÁLISE DAS POSSIBILIDADES DE ATUAÇÃO DO PODER JUDICIÁRIO DIANTE DA 

CONSTITUCIONALIZAÇÃO DE DIREITOS 

  SOARES, MARCOS ANTÔNIO STRIQUER (Professor - UNOESTE)

O presente projeto de pesquisa propõe o estudo das possibilidades de atuação do Poder Judiciário diante do
que vem sendo denominado de constitucionalização de direitos. Esse fenômeno impõe nova orientação para o
constitucionalismo, sob seu aspecto jurídico, pois a Constituição passa a ser reconhecida por seu aspecto
material e não por seu aspecto formal. O foco de estudo do projeto está voltado primeiramente para a 
compreensão desse fenômeno, o qual pode ser observado sob dois aspectos: pelo fato da Constituição formal
incorporar em seu texto inúmeros temas afetos aos ramos infraconstitucionais, servindo de guia para a
interpretação de diversas leis relacionadas com a norma constitucional (como é o caso do divórcio, na lei civil);
ou por um efeito expansivo das normas constitucionais, de seu conteúdo material e axiológico, com força
normativa, sobre todo o ordenamento jurídico, os princípios e regras da Constituição passam a condicionar a 
validade e o sentido de todas as normas infraconstitucionais. Este efeito expansivo dos princípios constitucionais
sobre o ordenamento jurídico é o foco do presente projeto. A análise da atuação do Poder Judiciário é, aqui, 
indispensável, em razão da liberdade autorizada a este órgão, em decorrência desse fenômeno, pois sua
atuação nesse espaço de decisão pode emergir como legítima ou como arbitrária. Justifica-se o presente estudo 
na necessidade de adequar nossas Instituições a esse fenômeno, especialmente a atuação do Poder Judiciário,
de modo a garantir a legitimidade de suas decisões. O objetivo do presente estudo é delimitar as possibilidades
de atuação dos operadores do direito diante desse fenômeno, analisando as margens que separam a dimensão 
jurídica da dimensão política, visto que essa teoria permite a inserção do elemento axiológico no instante de
interpretação e aplicação da norma jurídica, o que pode levar o direito a embates de tendências ideológicas no 
instante de sua realização. A base principal para o presente estudo é a pesquisa bibliográfica, onde podem ser
encontradas teorias que justificaram e justificam a organização do direito, sua criação e recriação, mas também
têm bastante importância para a compreensão do tema, a análise da legislação e o conhecimento de algumas
áreas específicas do Direito, como o Direito Civil, o Direito Processual Civil, para compreender as possibilidades
de expansão da norma constitucional sobre esses ramos do conhecimento jurídico; e ainda cabe a análise de 
jurisprudência, principalmente do Supremo Tribunal Federal, para compreender como o objeto de nosso estudo
vem sendo enfrentando pelos tribunais e como ele vem se realizando na prática nacional.  
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JORNALISMO E SENSACIONALISMO: FATO, NOTÍCIA E SHOW 

  BOZZA, VINÍCIUS PACHECO (Aluno de curso de graduação - UNOESTE)
ARAKI, VIOLETA AYUMI TEIXEIRA (Aluno de curso de graduação - UNOESTE)

NICOLETTI, TAÍS BARBOSA (Aluno de curso de graduação - UNOESTE)

O presente projeto de pesquisa pretende discutir a presença do sensacionalismo e seus efeitos dentro das
publicações da revista Veja. A função do jornalista é criar uma versão do fato transformando acontecimento em
notícia. De acordo com uma análise comercial, o comunicador deve usar de alguns artifícios para criar uma
mercadoria rentável, atraente o suficiente para gerar lucro. No panorama atual, a notícia passou a ser vista como 
um mero produto, tendo que assumir um aspecto sensacional para ser rentável. Assumido tal posicionamento,
os veículos jornalísticos tendem à anular a imparcialidade. Cobertura no jornalismo adquiriu sinônimo de show. E 
quanto mais impressionante for, mais a população se identifica. Temos como objeto de estudo a presença do
sensacionalismo nas publicações da revista Veja a respeito do caso Isabella Nardoni. Obtendo uma grande
repercussão nacional na época (2008), a revista realizou uma extensa cobertura e foi apontada muitas vezes
como sensacionalista, utilizando dos mais variados recursos para causar a comoção do público leitor. A
sociedade é consumidora de informação, por isso precisa saber que está sujeita a manipulação midiática. É 
importante conhecer melhor os mecanismos que levam ao sensacionalismo para não tornar-se passivo diante do 
que é disseminado pelos meios de comunicação, pois a formação de um senso crítico do público só tem a
contribuir para o trabalho do comunicador. A pesquisa procura compreender melhor a atividade do comunicador
social e a interferência do mercado capitalista no tratamento das informações. Como contribuição pessoal, pode-
se destacar o crescimento teórico a respeito do assunto. Como contribuição acadêmica, pode-se considerar as 
informações levantadas sobre o assunto, que auxiliarão posteriores projetos que tenham o mesmo foco
investigativo. . • Identificar a presença do sensacionalismo nas matérias da revista Veja. 3.2 Objetivos
específicos: • Analisar os mecanismos que conferem um caráter sensacionalista às divulgações da revista; •
Identificar os efeitos do sensacionalismo nas vendas do produto jornalístico e sua repercussão na sociedade. .  
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O PRINCÍPIO DA DIGNIDADE DA PESSOA HUMANA 

  ALVES, ROSA MARIA GUIMARÃES (Professor - UNOESTE)

Titulo da Atividade - O Princípio da Dignidade da Pessoa Humana visualizado no campo da filosofia: concepção 
metafísica e axiológica. Objetivo da Atividade: demonstrar que, na área do Direito, a resolução de determinadas 
questões surgem a partir do "pensar", "refletir" e, mesmo, de debater o problema com outras pessoas. Relatar 
que a experiência motivou a reflexão sobre o assunto e o estudo da dignidade da pessoa humana. Explicar que 
o tema, inserido no plano dos valores (concepção ontológica), irradia-se para outras áreas de estudo, inclusive 
da medicina e, destarte, mostrar sua magnitude e incentivar, fomentar a sua pesquisa. Relato da Atividade: A 
atividade originou-se a partir da observação de dois alunos que discutiam a respeito do tema. O ambiente onde 
ocorreu a troca de opiniões sobre a dignidade do homem foi decisivo para a reflexão acerca deste assunto: 
estávamos no “Campus II” da Unoeste, diante do espetáculo da natureza. Nesse passo, cumpre lembrar que a 
filosofia menciona que diante da natureza, o homem experimenta sentimentos variados e, que eles podem ser 
responsáveis por questionamentos. Foi exatamente o que ocorreu: a contemplação do belo e a grandeza do 
tema em debate,ocasionaram um insight: a dignidade da pessoa humana carecia de melhor atenção; o tema 
deveria ser estudado. O fato concretizou-se e a verificação e estudo das várias concepções sobre o assunto, 
motivou a escrita de artigo intitulado O Princípio da Dignidade Humana. Nele ficou evidenciada a natureza 
espectável do princípio em comento (não há como compará-lo com outro, mesmo de cunho constitucional), bem 
como seu aspecto atemporal, ou seja, embora ele esteja no cerne dos direitos humanos, difere destes porquanto 
é inerente ao homem: basta ser pessoa para ter direito à dignidade. Conclusões: O estudo do tema, de 
magnitude ímpar, e, por isso, amplamente discutido na atualidade, foi focalizado sob o prisma filosófico. É que a 
pesquisa da dignidade da pessoa humana demonstrou que não há como dar-lhe conotação precisa: o tema 
melhor adequa-se à concepção metafísica e axiológica. Ademais, é fato que os Tribunais pátrios, especialmente 
a Suprema Corte, estão decidindo as lides forenses utilizando-se da filosofia. Talvez por isso é que há noticias 
da introdução da filosofia (e sociologia), nos exames da Ordem dos Advogados do Brasil que se realizarão a 
partir do próximo ano. Além do mais, a experiência reforçou o entendimento da importância da reflexão e estudo 
aprofundado das questões na área jurídica: as leis traçam as diretrizes, mas, nem sempre há respostas prontas 
e exatas. Daí a importância do "pensar", "pesquisar", discutir o problema com outras pessoas porque, 
curiosamente, na seara do Direito, quando se está elocubrando sobre determinada questão e ela é transmitida a 
outro operador do direito, uma simples palavra deste outro pode irradiar luzes sobre o problema. É o 
"coleguismo", que deve ser incentivado e disseminado, como forma de alcançar a tão almejada Justiça.  
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PRINCIPAIS ALTERAÇÕES NAS PRISÕES CAUTELARES COM A ENTRADA EM VIGOR DA LEI 

12403/11(LEI DAS PRISÕES). 

  RONCHI, SÉRGIO RICARDO (Professor - UNOESTE)
PRADO, FLORESTAN RODRIGO DO (Professor - UNOESTE)

O presente estudo objetiva levar aos acadêmicos de direito, demais alunos e ao público em geral as recentes
modificações nos paradigmas das prisões cautelares, bem como seus aspectos mais relevantes e como isso
influenciará no meio social. Pretende despertar, em especial nos acadêmicos de direito, o interesse pelo assunto 
e possibilitar trabalhos de conclusão de curso. Justifica-se pela importância do tema tendo em vista a mudança
dos paradigmas na decretação das prisões processuais. O estudo será apresentado na forma de mesa redonda, 
com a exposição oral, mediação e discussão ao final. A exposição será feita de forma compartimentada, ou seja,
cada autor abordará aspectos diferentes da lei, utilizando-se levantamento bibliográfico e jurisprudencias para 
efeito de comparação entre a nova lei e a revogada. Concui-se que as alterações na sistemática das prisões 
processuais, que entrou em vigor em julho de 2011, transformaram os paradigmas até então utilizados para a
decretação da prisão cautelar, na medida em que possibilitaram ao magistrado uma ampla gama de opções 
diversas da prisão celular. A nova lei, pondo um ponto final na bipolaridade cautelar até então existente,
introduziu as chamadas "medidas cautelares de natureza pessoal diversas da prisão" que tem por escopo
vincular o acusado ao processo sem, no entanto, encarcera-lo e que são pautadas em três pilares: necessidade, 
adequação e proporcionalidade da medida. A lei reflete a moderna política criminal, objetivando adequar os
conceitos sobre a prisão cautelar aos novos tempos e a própria constituição. Diante deste fato, inúmeras
questões tem sido levantadas sobre a aplicação da novel norma, inclusive sobre as formas e a utilização das
medidas cautelares diferentes da prisão, sua fiscalização, em especial sua utilidade prática e o objetivo 
educacional. Ante a recente mudança dos paradigmas, o tema tem merecido atenção especial de juristas dos
mais diversos calibres, na mesma proporção em que diferem nas suas opiniões, motivo pelo qual merece ser
apresentado e discutido com o corpo discente pela sua relevância e atualidade, bem como suas implicações no
nosso cotidiano.  
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