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DESMILITARIZAÇÃO DA POLICIA  
 

LUCAS DE MELO SOUZA  
 

       As forças de segurança no Brasil são a Nacional, Polícia Federal, Rodoviária e Ferroviária, e as 
estaduais Militar, responsável pelo policiamento ostensivo (rondas) e de preservação da ordem 
(abordagem e encaminhamento para delegacia), e a Civil, que cuida da parte investigativa e judiciária 
(encaminhamento de inquérito, por exemplo). A Polícia Militar não tem o título por acaso. Sua raiz é de 
fato militar, e seu objetivo mais comum, no mundo, é o de funcionar como uma corporação de reserva 
das Forças Armadas, para atuar no interior do país em situações de guerra ou conflito. Isso implica que a 
sua formação histórica é diferente dos agentes civis, assim como a sua formação, seus títulos de 
hierarquia (capitão, tenente, coronel e major), código penal e objetivo.  Unoeste 
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GUARDA COMPARTILHADA DE ANIMAIS DOMÉSTICOS  
 

BRUNO GABRIEL DASSIE BAPTISTA  
JOSE VITOR DE ARAUJO BIAGI  

MICHELLI GOMES DURANTE  
 

       O seguinte trabalho, por meio de apreciações, as decisões judiciais e aspectos científicos, tem por 
finalidade trazer, de modo objetivo as reflexões e posicionamento do ordenamento jurídico brasileiro 
sobre o tema dos animais de estimação envolvidos em disputas de guarda no processo de divorcio. 
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PRISÃO PREVENTIVA EM FACE AO PRINCÍPIO DA PRESUNÇÃO DE INOCÊNCIA  
 

MICHAEL HENRIQUE LIMA COSTA  
 

       RESUMO Prisão Preventiva em Face ao Princípio da Presunção de Inocência O presente artigo tem 
por objetivo estudar a decretação da prisão provisória, mesmo quando em conflito com o princípio da 
presunção de inocência. Utilizou-se o método de abordagem dedutivo, uma vez que se partiu de 
aspectos gerais para específicos. A pesquisa, quanto ao procedimento utilizado na coleta de dados, é a 
bibliográfica. O estudo foi realizado de forma a obter informações acerca dos tipos de prisão provisória, 
princípios constitucionais inerentes à prisão e, por fim, buscou-se saber sobre a legalidade ou não da 
prisão provisória à luz do princípio da presunção de inocência. Com base na pesquisa, conclui-se que os 
entendimentos relacionados ao assunto são variados, ora entendendo pela possibilidade da decretação 
da prisão provisória, ora a proibindo-a. Percebeu-se que tal prisão poderá ser decretada para garantir os 
fins da instrução criminal e esse é o argumento dos que são a favor. No entanto, para alguns, mesmo 
que se admita tal previsão, sua aplicação deve ser proibida em face da afronta ao princípio da presunção 
de inocência, constitucionalmente previsto. Assim, entende-se que há grande problemática relacionada 
ao tema, os quais devem ser ponderados pelo magistrado no momento da decretação da prisão. 
Palavras-chave: prisão preventiva; prisão em flagrante; prisão temporária; princípios constitucionais; 
princípio da presunção de inocência. 
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PROCEDIMENTO PARA EMISSÃO DE CERTIDÃO NO REGISTRO DA CRIANÇA CONCEBIDA POR 
INSEMINAÇÃO ARTIFICIAL HOMÓLOGA POST MORTEM  

 
RODRIGO VILELA BARBOSA  

 
       O exposto trabalho tem por objetivo analisar o procedimento registral do Brasil, apresentar o 
procedimento registral da criança concebida por inseminação artificial homóloga post mortem e 
comparar os respectivos. O método aplicado foi o dedutivo legal, baseado na interpretação da 
legislação, jurisprudências e doutrinas específicas. Conclui-se que por mais vaga que seja a lei em 
determinados aspectos, relacionados à inseminação artificial post mortem, ampara devidamente o 
direito de registro da criança a ser considerada como filho legítimo do falecido, podendo ter 
normalmente a qualificação paterna do mesmo em sua certidão. 

 


