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A PESQUISA EMPÍRICA NO DIREITO: O DISTANCIAMENTO DA REALIDADE SOCIAL  
 

IVAN MARCIO GITAHY NETO  
RAQUEL ROSAN CHRISTINO GITAHY  

 
O trabalho tem como tema a analise da pesquisa jurídica como instrumento de reflexão sobre a 
democratização da elaboração normativa e da aproximação com a realidade social. A hipótese é que as 
respostas apontem que estamos vivenciando uma democracia reducionista, com a construção do 
conhecimento jurídico a partir de pesquisas bibliográficas, sem a participação da população  O objetivo 
é levantar as pesquisas jurídicas na modalidade teses na base de dados da biblioteca digital de teses e 
dissertações de uma Universidade Pública do Estado de São Paulo e verificar a metodologia utilizada 
pelas mesmas a fim de analisar a pesquisa jurídica como caminho para a compreensão da realidade 
social frente a justiça  A metodologia será a qualiquantitativa, com a pesquisa bibliográfica. Utilizaremos 
o descritor "Direito" para a busca de teses publicadas no ano de 2016 na área de Direito de uma 
Universidade Pública do Estado de São Paulo . Com o levantamento realizado analisamos a metodologia 
utilizada nas pesquisas encontradas a luz da democratização da elaboração normativa e do processo 
legislativo  Como resultado de nossa pesquisa bibliográfica encontramos seis teses defendidas na área 
de Direito, sendo três na área de Direito Humanos e três na área de Direito civil. Das seis teses 
encontradas apenas uma possui uma versão completa no site. As outras cinco possuem uma versão 
parcial, restringindo-se em sua maioria ao resumo, introdução, conclusão e referências. Apesar das 
versões parciais, o que impede uma analise profunda da metodologia utilizada pelos autores, apenas 
uma tese possui o termo de consentimento livre e esclarecido e em apêndice o roteiro de entrevista 
aplicado. Frise-se que esta tese é a única que tem a versão completa. As demais teses, pelo que revela o 
resumo e a versão parcial, utilizam-se da pesquisa bibliográfica A pesquisa em Direito é um momento 
privilegiado para a realização da democratização. Por meio dela é possível concretizar a participação 
ampla da sociedade a fim de se definir os rumos do Direito. A falta de pesquisa empírica na área jurídica 
significa uma perda de oportunidade de uma discussão jurídica democrática. O uso da pesquisa 
empírica, com a ida a sociedade a fim de conhecer a realidade por meio de entrevistas, questionários e 
observação seria um momento privilegiado para os profissionais do Direito pensarem a justiça com a co-
participação da sociedade.          
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O IMPACTO DA DERIVA DE AGRODEFENSIVOS NO ENTORNO DE GRANDES PRODUÇÕES NO PONTAL DO 
PARANAPANEMA  

 
JEFFERSON HEMERSON CURADO CAMARA  

EDSON ASSUNÇÃO MARECO  
 

Introdução: A contaminação da água, do solo e do ar, são os maiores problemas gerados pela 
agricultura intensiva. O uso de aeronaves é um dos meios mais comuns para a aplicação de 
agrodefensivos em cultivos de larga escala. Os pesticidas/praguicidas, muito utilizados em 
monoculturas, podem alcançar diversos ambientes, causando a toxicidade em diversos organismos. A 
deriva proveniente da aplicação de pesticidas é uma condição real que não deve ser ignorada, áreas ao 
entorno de grandes produções, sofrem diretamente o efeito deste tipo de condição. Diversos 
questionamentos incitarão debates visando relacionar, especificamente sob o ponto de vista 
científico/jurídico, a análise profunda da legislação ambiental aplicável e se a tutela ambiental possui a 
necessária eficiência para proteger e/ou preservar os recursos naturais escassos. Discussões serão 
iniciadas a partir de questões como, por exemplo: é justo a monocultura da cana de açúcar prosseguir 
seu desenvolvimento baseado no uso da deriva de pesticidas? Como reparar os prejuízos sociais e 
ambientais ocasionados pela deriva, muitas delas, executadas por aeronaves? Parte dos elementos 
químicos, de fato, atinge os canaviais. Outra parte atinge culturas variadas e contaminam lugares por 
causa da ação dos ventos, não sendo possível efetuar toda identificação do alcance e dos prejuízos. 
Resíduos desses elementos químicos nocivos irão modificar a constituição do solo e prejudicar os corpos 
d'água. Objetivo: Realizar uma revisão sistemática da literatura nacional e internacional (científica e 
jurídica) a fim de identificar possíveis diferenças entre os aspectos legais adotados em outros países 
envolvendo a pulverização e a deriva. Ainda, discutir sobre a efetividade dos encontros e desencontros 
entre o justo e o legal a partir dos impactos ambientais, propondo alternativas legais para a minimização 
do impacto da deriva de agro defensivos na saúde de moradores no entorno de grandes plantações de 
cana de açúcar na região do Pontal do Paranapanema.  Metodologia: O desenvolvimento deste trabalho 
será impulsionado por meio da leitura das ideias de diversos autores, visando compreender suas 
análises. Os debates serão iniciados, indicando importantes contribuições das ciências jurídicas como 
ciência que busca tutelar o meio ambiente. Também, se buscará demonstrar a reflexão das concepções 
de cada autor, verificando a atualidade delas e debatendo as perspectivas advindas do avanço e do 
aperfeiçoamento tecnológico.            

 



Anais do Encontro Nacional de Ensino, Pesquisa e Extensão – ENEPE 
1507 

Presidente Prudente, 23 a 26 de outubro, 2017. ISSN: 1677-6321 

 
  

Pesquisa (ENAPI)    
 
Comunicação oral  

UNIVERSIDADE DO OESTE PAULISTA - UNOESTE 
Ciências Sociais Aplicadas  

Direito    

 
 

OS MEIOS CONSENSUAIS DE RESOLUÇÃO DE CONFLITOS E O NOVO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL  
 

JOSÉ RICARDO SUTER  
 

Esta pesquisa versa sobre a inclusão dos meios consensuais de resolução de conflitos no Novo Código de 
Processo Civil brasileiro (Lei 13.105/2015). Muitos são os conflitos levados ao poder judiciário e, sabe-se 
da morosidade do Estado-Juiz na efetivação da tutela jurisdicional, causando angústias e sofrimentos às 
pessoas que estão à espera de uma célere e eficaz resolução de seus litígios. Acredita-se que os meios 
consensuais de solução de conflitos incluídos no atual Código de Processo Civil projetam o ideal de 
mínima intervenção estatal, possibilitando às partes a construção de uma solução adequada ao conflito, 
ao invés de se submeterem a uma solução imposta pelo Estado-Juiz, assegurando o princípio da 
dignidade da pessoa humana e o acesso à justiça. O propósito deste estudo é destacar a importância 
jurídico-social da inclusão dos meios consensuais de resolução de conflitos no Novo Código de Processo 
Civil brasileiro, bem como demonstrar que tais meios de solução de conflitos poderão efetivar o acesso 
à justiça aos cidadãos, além de poder garantir a estes o princípio da dignidade da pessoa humana e a 
celeridade da prestação jurisdicional, alcançando-se, assim a paz social. A modalidade de pesquisa 
adotada é a hipotética-dedutiva e o procedimento utilizado é o monográfico de levantamento de 
literatura, tendo em vista o estudo a partir de pesquisa e fichamentos em fontes bibliográficas 
pertinentes ao assunto tratado.            
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PRECEDENTES JUDICIAIS COMO FONTE NORMATIVA  
 

GABRIEL APARECIDO BASTOS ALMEIDA  
MARCELO FARINA DE MEDEIROS  

 
O movimento de valorização dos precedentes como fonte do Direito, iniciado no Brasil desde a época 
imperial e intensificado na segunda metade do século XX, culminou no advento do Novo Código de 
Processo Civil, que criou um verdadeiro sistema de aplicação de determinados provimentos 
jurisdicionais vinculantes, trazendo para o Direito brasileiro institutos originários do common law e que 
visam permitir que tais provimentos possam ser operados de forma técnica, evitando-se toda espécie de 
solipsismo. Desse modo, a utilização dos precedentes judiciais como fonte normativa vinculante, passa a 
depender da correta identificação de sua ratio decidendi, definida como a norma extraída de sua 
interpretação e a qual se atribui aptidão para se generalizar e se tornar aplicável a casos futuros. 
Contudo, para que tal identificação possa ser realizada de modo não ofensivo ao princípio da isonomia, 
mister que os precedentes sejam aplicados com a observância da técnica adequada, com a utilização de 
mecanismos de distinção (distinguishing) e superação (overruling), sem os quais o sistema de 
precedentes pode gerar uma exagerada generalização ou particularização do Direito. A pesquisa 
proposta se justifica pela necessidade de sistematização teórica dos precedentes à luz das 
peculiaridades do sistema jurídico brasileiro, onde, não raras vezes, eles são aplicados através da mera 
citação de ementas ou de enunciados sumulares, desprezando-se as particularidades do caso 
concreto. Diante desse contexto, a presente pesquisa tem por objetivo analisar a teoria dos precedentes 
judiciais, identificando os diversos problemas teóricos e práticos que são enfrentados para a sua 
aplicação no sistema normativo pátrio, partindo-se da premissa teórica pós-positivista que preconiza a 
separação entre texto e norma. Afastando-se da concepção reducionista de que a ratio decidendi do 
precedente se confunde com a fundamentação da decisão judicial, pretende-se, também, com o 
presente estudo, examinar algumas das principais teorias que se ocuparam em defini-la e estabelecer 
métodos para a sua identificação, pois identifica-la significa determinar a norma jurídica intrínseca ao 
precedente e que possui aptidão para se tornar uma norma geral aplicável a casos futuros. Consistente 
em pesquisa qualitativa e prescritiva, o presente estudo se utilizará do método dedutivo, para, através 
de uma análise legal, doutrinária e jurisprudencial, demonstrar as complexidades que se colocam 
quando da aplicação dos precedentes judiciais, demonstrando, em seguida, as premissas teóricas que 
devem ser adotadas para que, mesmo diante de tais dificuldades, seja possível a sua aplicação de forma 
constitucionalmente adequada.            
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A APLICAÇÃO ADEQUADA DA TEORIA DA JANELA QUABRADA NO BRASIL.  
 

PABLO RODRIGO FRANÇA  
DEISE DOS SANTOS DIAS DA SILVA  

 
       A segurança sempre teve destaque entre os itens de preocupação da população brasileira. Contudo, 
a importância cresceu fruto do também vertiginoso aumento da violência. A sensação de impunidade é, 
sem dúvidas, fator causal notabilizado. Vislumbra-se que a ausência do Estado em ações preventivas ou 
repressivas, sobretudo nas delinquências menores, seja por abandono no combate ou exegese de que o 
ato não possui importante lesão ao bem jurídico, induz e instiga a prática reiterada de desordem que, 
em médio prazo, conduz a ações cada vez mais graves e que fomentam a nefasta sensação de 
impunidade e insegurança que tanto tem afligido a sociedade e obrigando o cidadão ao próprio 
encarceramento. Assim, pareceu oportuno considerar um novo método de abordagem da segurança 
pública exaltando o estudo da broken windows theory. Com base nesta, adequando a nossa realidade, 
discute-se a possibilidade concreta de redução gradativa dos índices de violência. 
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A AUDIÊNCIA DE CUSTÓDIA E A BUSCA DOS DIREITOS HUMANITÁRIOS.  
 

WESLLEY NEPONUCENO DE PAULA  
PABLO RODRIGO FRANÇA  

 
       Diante do atual panorama carcerário brasileiro surgem diversos rumores e implantações de projetos 
e instrumentos, sempre visando à sua redução. Em meio a essa problemática, com fundamento 
garantista e preocupado com a desumanidade do atual sistema prisional, frente aos crimes de menor 
lesividade ou até mesmo a presunção de não culpabilidade, mas, encarando celeumas e tempestades de 
críticas, surge à audiência de custódia. Entre o debate de sua consagração e os argumentos lançados, 
muitas vezes frágeis e distorcidos, ou a menos prefixados a favor do encarceramento em massa, o valor 
da audiência de custódia se exalta, com resultados que não conduziram a percepção da impunidade ou 
aumento da reincidência, contudo, afastou da segregação boa parte da comunidade já aprisionada pelo 
preconceito social, em homenagem aos direitos humanitários, fundamentais, tão propagados pelos 
pactos internacionais e ratificados por esta nação. 
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A AUTOCOMPOSIÇÃO NAS AÇÕES DE FAMÍLIA DE ACORDO COM O NOVO CPC  
 

JULIANE NAGAFUGI DE SOUZA COSTA  
BRUNO COELHO GONÇALVES  

 
       O estudo em questão objetiva evidenciar e analisar a incidência da conciliação e mediação no Poder 
Judiciário Nacional. Os meios alternativos de composição de conflitos mostram-se como uma escolha 
inteligente e ágil para por fim à lide. Para as ações de família no novo CPC, o legislador aderiu a um 
procedimento especial que estimula explicitamente a autocomposição, através da mediação. Neste 
sentido, a presente pesquisa também será voltada a analisar esse instituto, que se mostra como uma 
das melhores alternativas quando o litígio se dá no âmbito familiar, visando resolvê-lo a partir do 
diálogo entre as partes e proporcionando o restabelecimento do alicerce familiar, base elementar da 
sociedade protegida constitucionalmente. 
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A AUTONOMIA DA VONTADE E O FENO^MENO DO SUPERENDIVIDAMENTO  
 

BARBARA CANDIDO DE ARAUJO  
 

       As contratações bancarias, por vezes, geram conflitos de interesses, motivados pelo excesso de 
débitos lançados às pessoas físicas envolvidas na transação. Para solver as lides, os interessados 
socorrem-se das vias judiciais, apresentando ao terceiro poder o quão impraticável são os juros e os 
descontos da instituição financeira. No polo oposto, o argumento se baseia na lei que o contrato forma 
entre as partes e, ainda, na reverenciada liberdade de contratação. Frente à tão contraditórias 
alegações, a proposta é trazer possíveis desfechos a tais demandas, sem, no entanto, esgotar o tema, 
ultrapassando o respeitado e tradicional pensamento contratualista, em determinados momentos. 
Contudo, noutros, ressalvando a segurança dos acordos e defendendo, portanto, o outro polo da ação. 
Como trivialmente ocorre no Direito, o resultado dependerá da análise do caso concreto, adotando-se 
ora um posicionamento e, na sequência, outro. 
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A COMPATIBILIDADE DA PRISÃO PREVENTIVA E O ESTADO DE INOCÊNCIA  
 

JÉSSICA SUELLEN SANTANA DANELON  
PABLO RODRIGO FRANÇA  

 
       O presente artigo tem como finalidade abordar, de maneira resumida, a compatibilidade dos 
institutos da prisão preventiva e do princípio da presunção de inocência, uma vez que a liberdade do 
indivíduo é uma garantia expressamente consagrada na vigente Constituição Federal e, assim, a regra a 
ser aplicada pelos direito. Além, hodiernamente diversos outros institutos (medidas cautelares 
alternativas, fianças, juizados especial criminal, audiência de custódia, etc) foram criados ou efetivados 
o que, certamente, ratificam o norte da atuação política e jurídica do direito penal pelo não 
encarceramento, salvo quando essencialmente necessário. Este foi o objetivo deste ensaio para 
entender se a prisão preventiva pode ser ainda considerada legítima no atual sistema.  
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A COMPETÊNCIA PENAL NOS CYBERCRIMES  
 

EDUARDO BUZETTI EUSTACHIO BEZERRO  
LUCAS DE OLIVEIRA RAMOS  

CHRISTIAN SANTOS OLIVEIRA  
BRUNO RIBEIRO DOS SANTOS  

 
       O presente artigo tem como objetivo demonstrar a contextualização do desenvolvimento da 
internet, seu expansionismo, e o alcance da popularização e a inevitável prática criminosa por meio do 
ambiente virtual. Nesse passo, após desenvolver noções gerais acerca do uso da internet e sua 
finalidade precípua, passou-se a analisar a prática de infrações penais por meio dos cybercrimes, bem 
como, desenvolver quais as regras aplicáveis para a definição da competência penal para a investigação, 
processo e julgamento de infrações penais praticadas pelo ambiente virtual.  
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A DEMOCRATIZAÇÃO DO PODER JUDICIÁRIO E O ACESSO À JUSTIÇA  
 

LETÍCIA BRAZ MENDONÇA  
ANA AUGUSTA RODRIGUES WESTIN EBAID  

 
       O presente trabalho tem o objetivo de analisar o Poder Judiciário brasileiro, considerando as 
questões do acesso à ordem jurídica justa e à efetiva prestação jurisdicional de forma mais democrática. 
O estudo guia-se em identificar os principais obstáculos enfrentados para democratizar o acesso à 
justiça e, assim, garantir a solução dos conflitos e realização dos direitos. Constata-se a importância de 
incrementar garantias, que assegurem os direitos fundamentais e a sua efetividade. Pretende-se reunir 
os elementos necessários à realização da pesquisa do tema proposto, por meio dos métodos histórico, 
filosófico, hipotético-dedutivo e axiológico. Para garantir o acesso à justiça das classes hipossuficientes, 
deve-se falar na reforma do judiciário, sendo essencial que haja um desapego da estrutura tradicional, 
em detrimento da introdução de um sistema judiciário mais flexível, em que os processos sejam mais 
céleres, menos onerosos, proporcionando, assim, decisões mais rápidas, baratas, e fundamentadas no 
princípio da equidade e por isto, mais efetivas. 
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A EVOLUÇÃO DA UNIÃO ESTÁVEL NO BRASIL E A RECENTE EQUIPARAÇÃO COM O CASAMENTO PARA 
FINS SUCESSÓRIOS  

 
GABRIELA DOS SANTOS PAIXÃO  

JULIANE NAGAFUGI DE SOUZA COSTA  
 

       O estudo em questão objetiva demonstrar o processo de evolução logrado pela união estável na 
sociedade brasileira ao longo da história e os avanços deflagrados após o seu reconhecimento 
constitucional como sendo uma entidade familiar idônea que goza da proteção do Estado. A presente 
pesquisa também será voltada à recente decisão do Supremo Tribunal Federal (STF) no julgamento dos 
Recursos Extraordinários 646.721 e 878.694, que decidiu pela equiparação sucessória da união estável 
em relação ao casamento civil. Na decisão, o STF declarou inconstitucional o artigo 1.790 do Código Civil 
de 2002, motivado pela vedação ao retrocesso e por julgar tal dispositivo como sendo violador de 
princípios. 
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A GARANTIA DO DIREITO À EDUCAÇÃO BÁSICA NO BRASIL: O ATIVISMO JUDICIAL COMO MEDIDA 
ASSECURATÓRIA DE DIREITOS FUNDAMENTAIS  

 
GABRIELA DOS SANTOS PAIXÃO  

 
       O Poder Judiciário tem assumido uma participação significativa na efetivação dos direitos 
fundamentais. O exercício da função jurisdicional pautado nessa atitude que ultrapassa as funções 
típicas atribuídas ao Judiciário pode ser denominado como ativismo judicial. É a atuação expansiva do 
Judiciário frente à omissão do Legislativo ou à inércia do Executivo, determinando, por exemplo, a 
implementação de políticas públicas que garantam os direitos constitucionalmente assegurados. O 
fenômeno do ativismo judicial é também objeto de críticas, havendo discussões quanto ao alcance 
dessa interferência do Poder Judiciário na seara dos demais poderes. Assim, o presente estudo buscou 
analisar os impactos do ativismo judicial na sociedade brasileira, abordando como ponto máximo a 
garantia do direito à educação básica que vem sendo defendida e assegurada pelos Tribunais em 
decorrência do novel modo de se aplicar o direito, que permite além de dizê-lo, de fato, efetivá-lo. 
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A GUARDA COMPARTILHADA E SEUS ASPECTOS RELEVANTES  
 

CARLA EDUARDA DE OLIVEIRA PIRONDI  
 

       Esta obra visou fazer considerações a respeito da guarda compartilhada, trazendo os temas que a 
interligam e que são de suma importância para a melhor compreensão do instituto. A guarda 
compartilhada é uma modalidade de guarda que foi instituída em nosso ordenamento jurídico com a 
finalidade de assegurar a dupla participação dos pais na criação dos filhos e com os deveres a eles 
inerentes. A realização desse estudo torna-se perfeitamente cabível, ao passo de que é um fato 
vivenciado cada vez mais pelas famílias brasileiras. A pesquisa se utilizou, para dar seguimento ao 
assunto e fundamentação teórica, em grande parte por materiais bibliográficos, físicos e digitais, 
buscando as ideias dos principais autores renomados á respeito do tema abordado. Ainda, a 
metodologia utilizada foi o método dedutivo. 
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A INFLUÊNCIA DA EDUCAÇÃO AMBIENTAL NA PRESERVAÇÃO DO MEIO AMBIENTE  
 

ROGERIO ALVES NOVAES  
FÁBIO FERREIRA MORONG  

MARIA HELENA PEREIRA MIRANTE  
MÁRCIA LUCCHINO FERREIRA  

 
       O presente trabalho abordou a importância da influência da educação ambiental junto à 
preservação do meio ambiente por meio de processos educativos voltados à base familiar, com intuito 
de se instituir uma conscientização jurídica e ambiental. O método aplicado foi o dedutivo legal, 
baseado na interpretação da Constituição Federal, legislação, jurisprudências, doutrinas e atos 
administrativos. Conclui-se que pela grande relevância da educação ambiental na tutela ambiental, 
principalmente através do processo educativo familiar, onde se espera que o indivíduo perceba que é 
parte integrante do meio e que existe a real necessidade de protegê-lo a fim de alcançar a 
sustentabilidade própria e das futuras gerações. 
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A NOVA PERSPECTIVA DA INCAPACIDADE CIVIL, À LUZ DO ESTATUTO DA PESSOA COM DEFICIÊNCIA  
 

LORRAINE CRISTINA QUIRINO  
YASMIN BATISTELA CHRISOSTOMO  

ANA AUGUSTA RODRIGUES WESTIN EBAID  
 

       O presente trabalho apresenta contribuições técnicas e doutrinárias que transformaram as 
legislações brasileiras sobre o rol de incapacidade absoluta e relativa, elencadas desde as ordenações 
Filipinas, passando pelo Código Civil de 1916, chegando ao de 2002 e, com o advento da Lei 
13.146/2015, o trabalho levantará as mudanças que aconteceram, tanto no ordenamento jurídico como 
os impactos que causaram no âmbito social, expondo uma visão mais humanista, deixando, de lado, o 
pensamento patrimonialista e colocando a dignidade da pessoa humana, assim como se encontra 
descrito na Carta Magna, em posição elevada, de importância inquestionável, apontando também, 
reflexão de impactos sociológicos e filosóficos construídos ao longo da história, para serem aplicados na 
atual realidade. 

 



Anais do Encontro Nacional de Ensino, Pesquisa e Extensão – ENEPE 
1524 

Presidente Prudente, 23 a 26 de outubro, 2017. ISSN: 1677-6321 

 
  

Pesquisa (ENAPI )    
 
Comunicação oral  

UNIVERSIDADE DO OESTE PAULISTA - UNOESTE 
Ciências Sociais Aplicadas  

Direito    

 
 

A PRIVATIZAÇÃO DO SISTEMA CARCERÁRIO NO BRASIL  
 

CLEYTON HELENO PEREIRA DA SILVA  
DANIELLE YURIE MOURA DA SILVA  

 
       O presente artigo tem por objetivo analisar a crise que afeta o sistema penitenciário nacional nos 
últimos tempos, neste sentindo reflete-se este requer urgentemente o estudo e adoção de novas 
alternativas para o cumprimento das pena de prisão. A ideia de privatização dos presídios é uma destas 
alternativas que é uma proposta nova tanto no Brasil como no mundo. Diversos países já adotaram tal 
modelo, onde notadamente tem se conseguido ótimos resultados. Alguns entendem que a privatização 
não resolveria o problema, pelo contrário, em um sistema que vise lucro, a ganância poderá conduzir à 
clientela cada vez maior, com sacrifício evidente dos direitos fundamentais. A metodologia a se adotada 
consistirá na pesquisa bibliográfica, com a utilização de doutrina, jurisprudência e artigos eletrônicos 
entre outros. Conclui-se que essa medida pode representar uma resposta à crise que enfrentamos.  
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A PRODUÇÃO DESTRUTIVA E O ESTADO CAPITALISTA: O DILEMA DOS RESÍDUOS SÓLIDOS  
 

LUCILENE APARECIDA MAZETTI CHRYSOSTOMO  
DIONILSO OSVALDO FIORI JÚNIOR  

MUNIR JORGE FELÍCIO  
 

       A produção destrutiva impulsiona o dilema referente aos resíduos sólidos desde a Revolução 
Industrial o que torna importante discutir o posicionamento dos desdobramentos sobre o padrão 
contemporâneo de consumo e a unificação da sociedade na forma de agir e pensar sobre o consumo. O 
capitalismo desenvolveu estratégias para que simultaneamente aconteça a produção, comércio e 
consumo. Bem como elaborou mecanismos tecnológicos para alterar as características do produto no 
próprio processo produtivo em que os produtos já saem das fábricas com as suas propriedades 
diminuídas. As discussões aqui presentes consistem em diálogos com diversos autores com vistas à 
abarcar suas análises e utilizá-las para um debate sobre a produção crescente de resíduos sólidos. 
Contudo a alternativa seria a mudança na concepção de consumo, mas qual sociedade é capaz de 
modificar seu padrão de vida em prol do meio ambiente?  
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A RATIO DECIDENDI DO PRECEDENTE JUDICIAL  
 

GABRIEL APARECIDO BASTOS ALMEIDA  
MARCELO FARINA DE MEDEIROS  

 
       Em um sistema de precedentes judiciais vinculantes, a definição e a identificação da ratio decidendi 
são fundamentais para evitar que o Poder Judiciário imiscua-se em função do Legislativo, criando 
normas não relacionadas com os casos concretos submetidos à apreciação jurisdicional. Essa 
identificação, contudo, não constitui tarefa simples, haja vista a pluralidade de métodos propostos e a 
equivocada compreensão dos precedentes no direito brasileiro, onde muitas vezes são aplicados através 
da mera citação de ementas ou de enunciados sumulares. Diante dessa realidade, o presente trabalho 
teve por objetivo demonstrar a importância da correta identificação da ratio decidendi para o adequado 
funcionamento do sistema de precedentes, bem como as dificuldades em defini-la e identifica-la, 
considerando ainda, as peculiaridades do Direito brasileiro. A metodologia constou de pesquisa 
bibliográfica, realizada através do método dedutivo. 
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A RELAÇÃO DO AUTISMO COM O MEIO AMBIENTE E A EDUCAÇÃO AMBIENTAL: BREVES COMENTÁRIOS  
 

NATÁLIA LORENCONI LIMA  
FÁBIO FERREIRA MORONG  

 
       O presente estudo tem como objetivo apresentar uma breve análise sobre o transtorno do espectro 
autista, tratado também pela Lei Federal nº12.764/12, que estabelece a Política Nacional de Proteção 
da Pessoa com Transtorno do Espectro Autista, bem como realizar considerações sobre as influências do 
meio ambiente e da educação ambiental, empregando a equoterapia como breve ilustração, em relação 
à integração e inclusão dos indivíduos autistas, dando enfoque aos 17 Objetivos de Desenvolvimento 
Sustentável (ODS) da ONU, onde faz-se a possível inserção da deficiência em um quadro de 
vulnerabilidades abordadas nestes mesmos objetivos. O método aplicado foi o dedutivo legal, baseado 
na interpretação da legislação, doutrinas artigos relacionados ao tema. Conclui-se que o meio ambiente 
e a educação ambiental exercem grande influência na inclusão do autista, proporcionando-lhe sinais de 
autonomia e evolução no tratamento, podendo também ser considerado vulnerável e possuir maior 
amparo inclusive nos objetivos de desenvolvimento sustentável da ONU. 
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A REPRESENTAÇÃO CRIMINAL NOS CRIMES DE LESÃO CORPORAL LEVE, CULPOSA E CONTRAVENÇÕES 
PENAIS DE VIAS DE FATO; VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR  

 
LUIZ RENATO MENDONÇA ZISSMANN  

EDUARDO BUZETTI EUSTACHIO BEZERRO  
 

       A mulher vítima de violência doméstica e familiar é tutelada pelo ordenamento jurídico brasileiro 
que adotou medidas de rigor com a Lei 11.340/2006 passando a tratar os crimes de lesão corporal leve e 
culposa e contravenções de vias de fato como de ação penal incondicionada. Logo o objetivo desse 
estudo consistiu em discutir os limites do Estado em interferir no ambiente doméstico e familiar em 
situações em que a vítima manifesta em não exercer a representação criminal em desfavor de seu 
ofensor para preservar o convívio familiar sob a óbice do artigo 226 da Constituição Federal mesmo 
diante do entendimento turbado e consubstanciado pela jurisprudência. O método empregado foi o 
dedutivo legal mediante auxílio doutrinário e jurisprudencial, restando concluir que a suprema corte foi 
infeliz em abordar sobre decisões que merecem tratamento individualizado sub-rogando na 
oportunidade da incidência da destituição familiar. 
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A TERCEIRIZAÇÃO E SEU IMPACTO NO BRASIL  
 

MARI ANGELA PELEGRINI  
RAQUEL DA SILVA SANTOS  

DAVIANE DA SILVA AMORIM  
 

        O objetivo deste trabalho é analisar as consequências fáticas e jurídicas decorrentes da aprovação 
da terceirização da mão de obra no Brasil, também na atividade-fim da empresa. A possibilidade de 
contratação de trabalhadores por outra empresa interposta, após a publicação da Lei nº 13.429 de 31 
de março de 2017 foi o tema central da pesquisa.  A antiga restrição, que permitia a terceirização 
apenas nas atividades intermediárias e as proibia nas atividades ligadas a essência empresarial, exigiu 
uma pesquisa bibliográfica, pelo método hipotético-dedutivo para verificar as possíveis consequências 
para aqueles que compõem a relação de emprego. Concluiu-se que é duvidosa a hipótese da suposta 
elevação da oferta de novas vagas de trabalho e foi comprovado que haverá um aumento do menor 
poder aquisitivo da classe operária terceirizada doravante, pós-advento permissivo da referida lei. 
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A TUTELA JURÍDICO-PENAL DOS CRIMES DIGITAIS  
 

JONATHAN DELLI COLLI  
EDUARDO BUZETTI EUSTACHIO BEZERRO  

 
       O presente trabalho tem por objetivo abordar a tutela jurídico-penal dos crimes digitais, com 
enfoque na adoção de políticas legislativas para a proteção de bens jurídicos como a honra, vida, 
integridade física, dignidade sexual, dentre outros. Nesse intento, passamos a conceituar o crime digital, 
assim como seus sujeitos e suas características, e a tutela jurídica penal deste fato típico, além de 
demonstrar a necessidade da edição de uma legislação específica a respeito dos crimes cometidos no 
âmbito digital. Tomando por base a época em que o Código Penal foi publicado, torna-se evidente a 
incompatibilidade do diploma com as figuras típicas que surgiram com o avanço tecnológico. Em 
conclusão, verifica-se que para que infrações penais praticadas por meio da internet sejam 
efetivamente responsabilizadas e seus respectivos bens jurídicos concretamente tutelados, necessita-se 
com urgência a edição de uma legislação específica a respeito do assunto, tipificando tais condutas e 
cominando as respectivas sanções. 
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A VIDEOCONFERÊNCIA NO INTERROGATÓRIO DA PRISÃO EM FLAGRANTE  
 

NYEDA YURI SANTOS KIYOTA DAN  
PABLO RODRIGO FRANÇA  

 
       A prisão em flagrante no Brasil é instrumento excepcional de preservação e manutenção da ordem 
social, ao fazer cessar a consumação da atividade criminosa, com atribuição exclusiva da formalização 
dos atos ao Delegado de Polícia. Diante da morosidade e aumento de ações na persecução criminal de 
primeira fase, com preocupante escassez de servidores da segurança pública, no caso Autoridades 
Policiais, o presente estudo tem como objetivo discutir a possibilidade de aplicação da videoconferência 
nesta forma de prisão pré-cautelar. Ponderando quanto à proteção dos direitos fundamentais do 
capturado, haja vista ser o profissional responsável pela salvaguarda da legitimidade e adequação dos 
requisitos legais do ato com proteção aos direitos humanistas. Ao equiparar a medida tecnológica nesta 
espécie de prisão como a já realizada no processo criminal, a executoriedade se mostra concebível, não 
apenas sem o prejuízo aos direitos do acusado, notadamente em homenagem a economicidade de 
gastos e a celeridade procedimental.  
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A VIOLÊNCIA DE GÊNERO COMO ELEMENTO DISCRIMINADOR NOS CRIMES COMETIDOS CONTRA A 
MULHER EM SEU AMBIENTE DOMÉSTICO E FAMILIAR  

 
LUIZ RENATO MENDONÇA ZISSMANN  

EDUARDO BUZETTI EUSTACHIO BEZERRO  
 

       Os crimes cometidos com violência de gênero contra a mulher em seu ambiente doméstico e 
familiar não se restringe apenas nas disposições contidas em lei, logo, o presente artigo tem como 
objetivo apresentar a interpretação contida no artigo 5º da Lei 11.340 de 2006 expondo os elementos 
necessário para a imposição da lei especial em situações comuns existentes na doutrina e 
jurisprudência, tendo em vista o novo remodelamento de conceito familiar. O método utilizado foi o 
dedutivo legal composto por auxilio doutrinário, jurisprudencial, e analise de casos fáticos vinculados à 
experiência prática de casos reais presenciados em sala de audiência frente as partes conflitantes . 
Conclui-se que a interpretação do conceito legal de violência doméstica se destaca com a adaptação do 
modelo familiar brasileiro, respeitando as adversidades e equiparando as minorias através do princípio 
da igualdade material contido na Constituição Federal de 1988. 
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ABORTO EUGÊNICO: IMPOSSIBILIDADE DE SELEÇÃO DO FETO  
 

EVELYN PEREIRA DA SILVA  
ANA AUGUSTA RODRIGUES WESTIN EBAID  

 
       O presente trabalho busca realizar, de forma pormenorizada, uma analise sobre o aborto eugênico e 
alertar a sociedade de tamanha atrocidade que consiste o aborto de fetos com a anomalia, sendo 
possível a vida extrauterina. Consiste também em elencar, que a vida é um bem que embora relativo, 
deve ser respeitado, pois, está consagrado em nossa Constituição e significa que uma é garantia 
fundamental. A metodologia constou de pesquisas bibliográficas. Os dados obtidos foram analisados 
utilizando-se do método hipotético dedutivo. A temática aqui abordada leva a sociedade a uma reflexão 
sobre como deve ser visto o aborto eugênico, os motivos e as soluções, para que ele exista. Visa 
principalmente a abordar uma questão de humanização, já que não existe previsão legal, e a levar essa 
apresentação ao âmbito social, para que seja debatida e abordada no campo da ilegalidade.  
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ACESSO À JUSTIÇA À LUZ DA OBRA VIDAS SECAS DE GRACILIANO RAMOS  
 

LETÍCIA RODRIGUES BIASSOTI  
FLAVIA CAROLINE MARSOLA  

FÁBIO FERREIRA MORONG  
 

       O objetivo desse trabalho é analisar duas áreas consideradas distantes, quais sejam, o Direito e a 
Literatura à luz da obra Vidas Secas de Graciliano Ramos correlacionado ao tema Acesso à Justiça. 
Demonstrar que podem se interagir e apontar reflexões sobre a sociedade e impactos gerados no 
próprio indivíduo, principalmente àqueles que não possuem de fato o conhecimento de que são 
cidadãos de direito, por não terem alcance aos pilares básicos para uma vida digna por meio do acesso à 
justiça. Aplicou-se o método dedutivo para sistematizar os dados coletados e consultas à legislação 
nacional, doutrinas relevantes na matéria objeto de estudo e obras literárias. Entender através dos 
apontamentos e comparações que não existe uma verdade e regra absoluta para tudo, e que o Direito 
por mais perfeito que possa estar nas escritas, necessita estar da mesma forma na prática, muitas vezes 
sendo quase impossível, e qual a razão de obter uma nova visão sobre realidades díspares.  

 



Anais do Encontro Nacional de Ensino, Pesquisa e Extensão – ENEPE 
1535 

Presidente Prudente, 23 a 26 de outubro, 2017. ISSN: 1677-6321 

 
  

Pesquisa (ENAPI )    
 
Comunicação oral  

UNIVERSIDADE DO OESTE PAULISTA - UNOESTE 
Ciências Sociais Aplicadas  

Direito    

 
 

ADOÇÃO NO SISTEMA JURÍDICO BRASILEIRO  
 

AMANDA MARQUES ABRAHAM  
MAYARA VALLIM  

 
       Essa pesquisa tem como objetivo geral realizar um estudo sobre a Adoção no sistema jurídico 
Brasileiro nos dias atuais, fazendo um breve apanhado sobre a sua evolução histórica e abrangendo 
assim os principais pontos desse instituto que se faz presente no ordenamento jurídico, compreender os 
requisitos necessários a serem preenchidos para que se concretize de fato e de direito a adoção, bem 
como analisar sobre o que dispõe a Lei. 8.069/1990 Estatuto da Criança e do Adolescente com relação à 
adoção, observando a grande evolução do instituto, que nos dias de hoje coloca em primeiro lugar a 
proteção e bem estar da criança e adolescente.  
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APLICABILIDADE DA PRISÃO DOMICILIAR  
 

ANA VALESKA SOUZA BITTENCOURT LUSSARI  
 

       O objetivo deste estudo foi levantar as particularidades da prisão domiciliar, tendo em vista que no 
último ano, a incidência de utilização da mesma tem ocorrido de maneira mais constante como 
alternativa de cumprimento de pena em regime aberto. Esta modalidade de prisão está disciplinada no 
artigo 318 do código de Processo Penal, que traz os pressupostos necessários para que o juiz possa 
avaliar a viabilidade e o enquadramento da medida ao caso concreto. Tem carácter de medida 
provisória, processual e cautelar com a finalidade e a capacidade de substituir a prisão preventiva. Esta 
pesquisa destaca os principais pontos desta modalidade de pena a fim de esclarecer sua aplicabilidade e 
qual o atual entendimento jurisprudencial para sua aplicabilidade. Após realizar pesquisa bibliográfica 
fica constatado que há muito a se evoluir e a se aprofundar no referido assunto e que realmente além 
das funções referentes a pena, existe também uma questão moral e social em torno desta modalidade 
de pena, que além de ser uma medida cautelar e punitiva, envolve políticas públicas e o Estatuto da 
primeira infância.  
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APONTAMENTOS SOBRE A GUARDA COMPARTILHADA  
 

OLIVIE SAMUEL PAIAO  
BIANCA STEPHANIE CITA  

 
       O presente artigo visa a conceituar e a elucidar o instituto da guarda compartilhada e os pontos 
positivos que esta apresenta em relação aos filhos menores, quando da dissolução da sociedade 
conjugal. A metodologia constou de pesquisas bibliográficas, resultante da leitura e análise de leis, 
resoluções e artigos eletrônicos. Os dados obtidos foram analisados, utilizando-se o método hipotético-
dedutivo. Os resultados são satisfatórios nos casos em que a separação dos genitores acontece de forma 
consensual, beneficiando o menor, que terá o afeto e a participação de ambos os genitores em todos os 
âmbitos de sua vida. Conclui-se que este tipo de guarda se apresenta como método menos desgastante 
para a criança, não afetando, profundamente, seu desenvolvimento pessoal e escolar, que é o principal 
resguardo no divórcio. Por fim, visa-se a divulgar esta modalidade de guarda, pois, ainda que se tenha 
regulamentação sobre o tema, demonstra-se pouco divulgado no âmbito universitário e familiar. 
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AS NOVAS VERTENTES DA MEDIAÇÃO E DA JUSTIÇA RESTAURATIVA. O NECRIM.  
 

CYNTIA CARDOSO SANTOS  
PABLO RODRIGO FRANÇA  

 
       O objetivo deste ensaio é introduzir, mesmo que brevemente, o estudo da mediação criminal como 
forma alternativa de resolução de conflitos de menor lesividade, trazendo para as partes uma resposta 
rápida e eficaz da Justiça Pública, não apenas resolvendo essas lides, mas, essencialmente restaurando 
as relações afetadas. Além, exaltar o eficiente trabalho do Delegado de Polícia, como técnico mediador, 
realizado no Núcleo Especial Criminal (Necrim), modelo de gestão já implantado pela Polícia Civil 
Paulista. Neste sentido, houve a importante abordagem teórica sobre a Justiça Restaurativa que busca 
justamente essa relação harmônica entre o autor e vítima, aperfeiçoando a cidadania de todas as partes 
que são convocadas a decisão em corresponsabilidade. Nada obstante, sem o abandono ao considerado 
processo penal tradicional que continuará como o amargo remédio aos delitos mais graves na busca da 
proteção da sociedade, aplicando estritamente o preceito da igualdade, na abordagem desigual as 
situações de periculosidade divergente. 
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AS POSSÍVEIS MODIFICAÇÕES NO CRIME DE ESTUPRO NO PRISMA DA PROPOSTA DE EMENDA 
CONSTITUCIONAL Nº 64/2016  

 
BEATRIZ REZENDE PEREIRA SOUZA  

FÁBIO FERREIRA MORONG  
 

       O presente artigo objetiva explanar a Proposta de Emenda Constitucional 64/2016, dado que o atual 
ordenamento encontra-se negligente junto ás vítimas relativas ao crime de estupro, desencadeando um 
descompasso entre a lei e a sociedade. Ademais, o estudo visa uma melhor compreensão e reflexão, 
buscando uma assimilação concisa de seu teor, composto pela possibilidade do crime de estupro tornar-
se imprescritível e inafiançável ao alterar a atual redação do inciso XLII do artigo 5º da Carta Magna. O 
método aplicado foi o dedutivo legal, baseado na interpretação da Constituição, legislação, teorias, 
jurisprudências e doutrinas, com abordagem hermenêutica-dialética. Conclui-se que a proposta de 
emenda à constituição de fato propiciará maior segurança às vítimas do delito, de modo que as 
alterações apresentadas são coerentes com a evolução social e certamente proporciona uma resposta 
às fragilidades legislativa e social. 
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ASPECTOS GERAIS SOBRE A RESPONSABILIDADE CIVIL PELO DANO AMBIENTAL NAS CONSTRUÇÕES DE 
USINAS HIDRELÉTRICAS  

 
ANA CAROLINA MARTINS DO NASCIMENTO  

FÁBIO FERREIRA MORONG  
 

        A energia hidrelétrica é muito importante para o mundo, pois além de contribuir para o 
desenvolvimento humano é uma das fontes renováveis mais limpas que existem, porém, é inegável que 
a construção de usinas para sua geração causa um enorme impacto ambiental nas áreas dais quais são 
construídas. Portanto, é imprescindível a realização do estudo prévio do impacto ambiental para que o 
dano possa ser evitado ou mitigado. Sendo assim, o presente trabalho tem como objetivo discorrer 
sobre a responsabilidade civil das usinas hidrelétricas em relação ao meio ambiente lesado pelas suas 
construções e o dever do empreendedor de repará-lo. O método utilizado foi o dedutivo legal, baseado 
na interpretação da legislação, jurisprudências, doutrinas ligadas ao tema. Conclui-se, portanto, que é 
imprescindível o respeito absoluto aos princípios ambientais com intuito de promover de forma eficaz a 
responsabilização geral dos empreendedores da área de energia hidrelétrica, por conta dos danos 
ambientais eventualmente produzidos. 
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ASSÉDIO MORAL NO AMBIENTE DE TRABALHO  
 

AMANDA VASCONCELOS CAMPOS GOMES  
GABRIELA APARECIDA PAIN  

MARI ANGELA PELEGRINI  
 

       O objetivo desse estudo é analisar o denominado assédio moral presente no ambiente de trabalho 
empresarial, envolvendo a relação de emprego, tanto entre o trabalhador e seu superior hierárquico, 
bem como entre os colegas de trabalho, ou entre eles e seus superiores hierárquicos, e suas 
consequências, apresentando discussão conceitual, verificando e refletindo sobre as formas de 
apresentação do assédio moral no ambiente de trabalho, bem como sobre os seus efeitos e 
consequências no âmbito jurídico, em face da Constituição Federal e seus princípios. A conclusão 
constatou que, não obstante ainda persista a incidência de casos, ela diminuiu nos últimos anos em 
razão da conscientização dos trabalhadores. 
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AUDIÊNCIA DE CUSTÓDIA: PREMISSAS E FUNCIONALIDADES SOB A ÓTICA DO ORDENAMENTO JURÍDICO 
BRASILEIRO  

 
REGINALDO SOUZA NOVAES  

EDUARDO BUZETTI EUSTACHIO BEZERRO  
 

       No ordenamento jurídico brasileiro temos o que muitos criticam e apelidam, culturalmente, de 
"colcha de retalhos", que é a forma como se junta á uma lei existente novas diretrizes, ou alteram-se as 
existentes incessantemente, sem uma maior reforma que sistematize a lei, sejam portarias, resoluções, 
enfim, atos que não emanam do poder legislativo, mas que legislam, por vezes sob a justificativa da 
inercia deste, exceção temos no recriado Código de Processo Civil. Nesse aspecto de legislação extra 
legislativo, falaremos das circunstancias de criação da Audiência de Custódia, quais sejam, os atos do 
CNJ que a normatizam, em detrimento do poder legislativo, que neste assunto já possui um projeto de 
lei (554/2011) tramitando para regulamentar do instituto, não obstante, o foco é discutir a finalidade e 
os empecilhos deste instrumento. 
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BREVES APONTAMENTOS HISTÓRICOS E DA EVOLUÇÃO JURÍDICA DO DIREITO DO CONSUMIDOR NO 
BRASIL  

 
THAIANNE SANTIAGO OLIMPIO  

FÁBIO FERREIRA MORONG  
EDER CANZIAI  

 
       O presente trabalho objetiva discorrer sobre as origens históricas da relação de consumo, 
enfatizando os marcos mais relevantes e os movimentos que fortificaram a legislação consumerista, 
apresentando de forma sucinta o desenvolvimento deste ramo do direito no âmbito legislativo e 
também executivo, ressaltando a tutela administrativa do consumidor por meio do desempenho dos 
órgãos e entidades de proteção. O método aplicado foi o dedutivo legal, baseado na interpretação da 
legislação, jurisprudências e doutrina específicas. Conclui-se que a evolução do Direito do Consumidor 
no Brasil ainda não atingiu a estabilidade, o que é positivo para ambas as partes da relação, vez que de 
um lado existe crescente mercado e suas inovações, e do outro, a busca por tais produtos, contando 
com a amplitude da defesa, observando, porém, um significativo progresso por conta da 
conscientização do consumo sustentável como uma realidade atual. 
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BREVES APONTAMENTOS SOBRE A INCIDÊNCIA VALORATIVA NA NOMOGÊNESE E SUBSUNÇÃO  
 

FABIANA VERGÍLIO SOUTO  
ANA AUGUSTA RODRIGUES WESTIN EBAID  

 
       A questão do valor, em relação ao Direito, se manifesta em dois momentos distintos, todavia 
igualmente relevantes: o primeiro, quando a norma é produzida (nomogênese); o segundo, quando ela 
é aplicada (subsunção). A questão-problema surge também sob dois ângulos diferentes: o da justiça, 
valor supremo no âmbito jurídico e o da legitimidade. Os resultados obtidos apontam para a 
constatação de que as forças sociais e todo o poder imanente do povo impulsiona o Poder Legislativo, 
gerando a necessidade de efetivar a nomogênese, que corresponda às necessidades sociais. E que, em 
um momento posterior, a ideologia do julgador, condicionada por dados culturais nos processos de 
socialização, norteia a subsunção. Para dar seguimento e fundamentação teórica a presente pesquisa, 
utilizou-se como principal mecanismo de investigação, a busca de material bibliográfico, mais 
especificamente livros escritos, e do formato digital, enfatizando as doutrinas e autores prestigiados. 
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BREVES COMENTÁRIOS SOBRE A PROVA PERICIAL AMBIENTAL À LUZ DAS NOVAS REGRAS DO CÓDIGO 
DE PROCESSO CIVIL: PERÍCIA CONSENSUAL E SIMPLIFICADA  

 
DAIANA FRANÇA TOPAN  

FÁBIO FERREIRA MORONG  
 

       As inovações trazidas pelo Novo Código de Processo Civil apontam avanços comuns referentes a 
todas modalidades periciais, especialmente em relação à agilidade, simplificação e cooperação entre as 
partes na produção da prova pericial. Este artigo realiza um estudo teórico-conceitual associando perícia 
ambiental junto as inovações advindas do referido Código, desenvolvendo os reflexos da perícia 
consensual e simplificada na esfera ambiental. Aplica-se o método dedutivo para sistematizar os dados 
coletados e consultas à legislação nacional e doutrinas relevantes no objeto de estudo. Conclui-se que o 
novo regulamento está pautado na celeridade, simplificação e efetividade em relação a produção da 
prova, porém, diante de situações complexas como as de caráter ambiental, tais medidas podem 
apresentar sérios riscos aos princípios de preservação e proteção ambiental. Portanto, é imprescindível 
que exista discernimento sobre a tutela ambiental diante do provimento da simplificação da perícia 
ambiental, pugnando por uma especial cautela nas decisões a fim de assegurar o meio ambiente 
equilibrado. 
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BREVES CONSIDERAÇÕES SOBRE A PROPOSTA DE EMENDA À CONSTITUIÇÃO Nº 65/2012  
 

RAFAEL ALVES DE CASTRO  
FÁBIO FERREIRA MORONG  

 
       O presente artigo objetiva realizar uma breve análise do texto constitucional proposto, bem como 
perfilhar as características gerais da PEC nº 65/2012. O método aplicado foi o dedutivo legal, baseado na 
interpretação da legislação, jurisprudências, doutrinas e em pareceres emitidos por diversos órgãos 
ligados ao tema. Tem-se por certo que o assunto merece atenção, pois os impactos eventualmente 
produzidos a partir deste novo conceito, preocupa à toda sociedade. É preciso resolver o problema das 
demoras nas expedições de licenças ambientais, contudo, os projetos de lei com o objetivo de sanar tal 
problema devem ser coerentes com a legislação vigente e a Constituição Federal. Conclui-se que a PEC 
nº 65/2012 é inviável para o sistema de licenciamento no meio ambiente brasileiro, incompatível com a 
Constituição Federal e legislação infraconstitucional vigente no país, bem como é benéfica apenas a 
determinado grupo de pessoas que desejam burlar o sistema de licenciamento para interesses 
meramente individuais. 
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BREVES CONSIDERAÇÕES SOBRE O DANO MORAL E A SUA QUANTIFICAÇÃO NO SUPERIOR TRIBUNAL DE 
JUSTIÇA  

 
LUANA AMARAL ASSUNÇÃO CORREA  
ADRIANA APARECIDA GIOSA LIGERO  

 
       O dano moral como consequência do reconhecimento de uma lesão a esfera personalíssima do 
indivíduo, compõe o instituto da responsabilidade civil, onde objetiva reparação extrapatrimonial. 
Assim, o presente estudo tem o intuito de examinar a complexa temática do dano moral, desde 
precedentes históricos até o reconhecimento do mesmo, sobretudo no Brasil e a dificuldade encontrada 
pelo ordenamento jurídico quanto à quantificação desse instituto, bem como o posicionamento 
exercido pelo Superior Tribunal de Justiça, no tocante ao quantum indenizatório. O método utilizado 
partiu de pesquisas doutrinárias ao lado de jurisprudências. Diante disso, a pesquisa permitiu concluir 
que a quantificação do dano moral está permeada por balizas seguras, e até com certa objetividade de 
fixação, tendo em vista o trabalho constante e efetivo dos tribunais pátrios, em especial do Egrégio 
Superior Tribunal de Justiça, o qual efetivamente exerce o controle de citada fixação.  
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CELERIDADE PROCESSUAL E TECNOLOGIA: O USO DO APLICATIVO WHATSAPP COMO MECANISMO DE 
INTIMAÇÃO DE ATOS PROCESSUAIS.  

 
CLAUDIA KARINA LADEIA BATISTA  

RAQUEL ROSAN CHRISTINO GITAHY  
IVAN MARCIO GITAHY NETO  

 
       O presente trabalho tem por objetivo estudar as vantagens do emprego do whatsapp, um aplicativo 
utilizado para troca de mensagens por meio de conexão com a internet, como mecanismo de realização 
de intimação dos atos processuais. Por meio de pesquisa bibliográfica e documental e emprego do 
método dedutivo espera-se demonstrar que a celeridade processual e a instrumentalidade do processo 
hão de nortear a prática dos atos, de maneira que o apego demasiado às formas "tradicionais" de 
intimação podem obstacularizar a celeridade processual. Espera-se também apresentar as vantagens 
advindas da utilização do aplicativo, tais como a celeridade processual e a economia nas custas e 
despesas processuais.  
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DA CONCESSÃO DA ISENÇÃO DE IPVA, PARA PESSOAS COM DEFICIÊNCIAS, NOS CASOS DE TERCEIRO 
DIRIGIR VEÍCULO AUTOMOTOR, EM NOME DA SEGURANÇA JURÍDICA.  

 
NAYARA MARIA SILVÉRIO DA COSTA DALLEFI OLIVEIRA  

 
       O presente artigo visa tratar do princípio da segurança jurídica e sua efetividade diante a concessão 
da isenção do imposto IPVA nos casos em que é necessário terceiro dirigir, para o deficiente proprietário 
de veículo automotor, e que diante sua deficiência, é impossibilitado de conduzir o automóvel. Isto 
porque, diante a análise de jurisprudência, verifica-se mandados de segurança, para o fim de concessão 
de IPVA, para pessoas com deficiências, que receberam a isenção do IPI e ICMS na compra do veículo 
automotor, mas teve o indeferimento do imposto em questão, sob o argumento de não ser condutor do 
veículo. A partir de uma pesquisa bibliográfica, pretende concluir que indeferimentos nesta hipótese 
vão contra o princípio da segurança jurídica, até mesmo porque, o impetrar Mandado de Segurança, em 
sua grande maioria as decisões são no sentido de conceder a isenção também a estes casos.  
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DIREITO DAS OBRIGAÇÕES: OBRIGAÇÃO DE FAZER E NÃO FAZER.  
 

ADRIEL PRADO DE OLIVEIRA  
LUCAS CESAR BONATO RÓS  

RICARDO GABRIEL DE ARAÚJO  
 

       O presente artigo tem como objetivo apresentar uma reflexão sobre a importância dos Direitos 
Obrigacionais diante da sociedade, especificadamente o direito de fazer e não fazer. Abordar-se-ão os 
conceitos e quando se aplica os referidos direitos, tendo por objetivo demostrar a complexidade e 
importância destes direitos em nossa sociedade contemporânea tanto quanto a garantia que este traz. 
A metodologia consignou de pesquisas bibliográficas. Os dados impetrados foram ponderados 
utilizando-se do método hipotético dedutivo. Conclui-se que o direito de fazer e não fazer são garantias 
de cumprimento do que lhe é devido de direito por norma competente.  
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DIREITOS ADQUIRIDOS POR COMUNIDADES INDÌGENAS AO LONGO DA HISTÒRIA DO BRASIL  
 

ANDREAS GABRIEL FERREIRA MIRANDA  
 

       Este artigo tem por objetivo expor algumas das garantias adquiridas pelas comunidades indígenas 
ao longo da historia do nosso país, na tentativa de elucidar a importância da vigência desses direitos 
para o bem estar do índio e sua comunidade. O trabalho analisa varias áreas do direito, que se 
mostraram instrumentos necessários para a validação da cultura e proposição de direitos aos grupos 
indígenas brasileiros. 
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DROGAS SINTÉTICAS NA LEGISLAÇÃO BRASILEIRA  
 

NYEDA YURI SANTOS KIYOTA DAN  
AIRTON ROBERTO GUELFI  

 
       Apresenta-se o devido trabalho visando um estudo e uma análise jurídica do crime de tráfico de 
entorpecentes (Lei nº 11.343/06) esclarecendo sua estrutura, com ênfase na atuação da ANVISA 
(Portaria SVS/MS 344/98), as substâncias tidas como sintéticas, a classificação de drogas psicotrópicas, 
estabelecendo uma correlação entre as catalogadas e não no rol regulamentador e conceituação de 
termos essenciais para compreensão da referida Lei. Será abordada a hipótese de tipificação, atendo-se 
ao objeto material do crime e as alterações no sistema nervoso central por ele provocado, bem como 
uma reflexão quanto à relevância saúde e segurança pública. Por fim, demonstrar-se-á que a 
criminalização unicamente das que se encontram listadas não é satisfatório a efetividade da norma 
jurídica, carecendo de ajustamento equiparativo, por conseguinte atualizações constantes para 
preenchimento da norma penal em branco das consideradas de uso proscrito.  
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GENITORES E O PROVIMENTO DE VERBA ALIMENTÍCIA PARA FILHOS MENORES: ALÉM DE UMA 
CONDIÇÃO MORAL, UM DEVER LEGAL.  

 
GABRIELLA SOUZA ESTROGUEIA DE OLIVEIRA  

 
       O presente artigo tem como objetivo abordar a obrigação familiar prevista na normal constitucional 
e também no Código Civil brasileiro no que se dirige ao provimento de alimentos aos filhos menores. No 
qual determina que "o legado de alimentos abrange o sustento, a cura, o vestuário e a casa, enquanto o 
legatário viver, além da educação, se ele for menor." Diante disto, será apresentada a intervenção do 
Estado de forma positiva através de leis, protegendo a boa criação dos filhos menores e impondo que os 
genitores, após examinados possibilidade de pagamento e necessidade de perceber, tenham por fixado 
valores a serem dirigidos mensalmente aos seus.   
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INQUÉRITO POLICIAL ELETRÔNICO  
 

ADRIANA BAKER GOVEIA ARAUJO  
PABLO RODRIGO FRANÇA  

 
       O objetivo deste trabalho é realizar um estudo jurídico sobre o inquérito policial eletrônico, 
envolvendo pontos relevantes deste respeitável procedimento, que esclarece fatos imprescindíveis para 
a sociedade, sendo discorrido brevemente sobre a sua história, seus aspectos sociais e sua importância 
para a coletividade e para a comunidade jurídica. Não olvidando, o início de seu progresso na área 
digital, onde serão abordados todos os aspectos do inquérito policial, bem como os desafios de o 
tornarem eletrônico. Onde, apesar da plena globalização, ainda existem barreiras a serem superadas e 
que serão esplanadas no decorrer deste trabalho.  
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JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS: ABORDAGEM HISTÓRICA E PRINCIPIOLÓGICA  
 

THAIS FERNANDA S. ROGÉRIO  
ISRAEL MATHEUS CARDOZO SILVA COUTINI  

PEDRO TEÓFILO DE SÁ  
 

       Objetiva o presente estudo a abordar o histórico dos Juizados Especiais Cíveis, de forma a destacar 
todas as leis que regulamentaram sua criação até a chegada da Lei n° 9.099/1995 que o efetivou. No 
mais, destaca de forma peculiar os princípios norteadores do órgão em questão, enfatizando a 
finalidade e a aplicação de cada um deles, visando, principalmente, a uma maior contribuição com as 
atividades de pesquisas no Curso de Direito e a participação dos alunos numa perspectiva científica. O 
artigo utilizou-se do método hipotético-dedutivo, baseando-se em pesquisas bibliográficas e 
jurisprudenciais, tendo a intenção de possibilitar a compreensão histórica e principiológica dos Juizados 
Especiais Cíveis. Os resultados foram persuasivos, eis que foi possível, pelo âmbito elementar e 
conceitual, observar as grandes influências e importâncias dos Juizados Especiais Cíveis no mundo 
jurídico atual.  
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JUSTIÇA RESTAURATIVA E MEDIAÇÃO PENAL  
 

MURIELE FREITAS DUARTE  
SARAH APARECIDA OLIVEIRA DOS SANTOS  

 
       O presente trabalho busca ilustrar sobre a Mediação sob o âmbito do Direito Processual Penal, de 
forma que o assunto tratado vem se tornando presente na área criminal como um novo método de 
resolução de conflitos. Diante disso, notamos a necessidade de tal e matéria criminal, obtendo se assim, 
uma melhor forma de resolução de conflitos, em conformidade com os princípios e normas jurídicas. A 
justiça restaurativa aparece como uma resposta a necessidade presente no meio judiciário. Apesar de 
não haver uma legislação específica sobre o assunto a ser tratado, alguns institutos permitem a 
utilização da Mediação Penal no ordenamento jurídico brasileiro. O uso desse meio alternativo de 
resolução de conflitos pode ser percebido diante da criação de alguns projetos, conforme exposto neste 
trabalho.     

 



Anais do Encontro Nacional de Ensino, Pesquisa e Extensão – ENEPE 
1557 

Presidente Prudente, 23 a 26 de outubro, 2017. ISSN: 1677-6321 

 
  

Pesquisa (ENAPI )    
 
Comunicação oral  

UNIVERSIDADE DO OESTE PAULISTA - UNOESTE 
Ciências Sociais Aplicadas  

Direito    

 
 

MÉTODOS EDUCACIONAIS DE CRIANÇAS E ADOLESCENTES  
 

ANDREAS GABRIEL FERREIRA MIRANDA  
 

       A educação familiar é um projeto de formação e instrução para a cidadania e a ética. O ser humano 
não nasce só, não estando apto em seu físico ou psicológico para viver só, assim desde a infância a 
família possui um caráter importante para vivência e educação social dos indivíduos. O presente estudo 
tem por objetivo demonstrar a efetividade da educação familiar eficiente e que resguarde a integridade 
do indivíduo, para que não tenha danos futuros na formação do caráter do mesmo. A metodologia 
constou de pesquisa em artigos sobre os modelos educacionais, e a fundamentação legal sobre o 
modelo atual da educação do país. Concluímos que a melhoria da educação familiar não se dá pela 
criação de diplomas legais, porém, pela educação de todos os entes responsáveis pela formação do 
caráter da criança e do adolescente. 
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O "LIMBO" JURÍDICO PREVIDENCIÁRIO  
 

MARI ANGELA PELEGRINI  
 

       O artigo analisa as consequências jurídicas do período em que o trabalhador, após afastamento 
previdenciário, por sequelas comuns ou acidentárias, que exigem prévio afastamento das atividades 
laborais, recebe alta médica, mas não retorna ao trabalho. As consequência deste fenômeno 
denominado Limbo são objeto da pesquisa.  
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O CONDOMÍNIO EDILÍCIO E SUAS PECULIARIDADES  
 

ISRAEL MATHEUS CARDOZO SILVA COUTINI  
THAIS FERNANDA S. ROGÉRIO  

PEDRO TEÓFILO DE SÁ  
 

       Este trabalho tratou do condomínio edilício e suas importâncias. Assim, o objetivo deste estudo foi 
demonstrar, ao leitor, o que é o condomínio edilício e a importância de se conhecer desta vertente do 
direito de propriedade, bem como interpretações doutrinárias e jurisprudenciais acerca das normas que 
o rege. A metodologia constou de várias obras dos mais populares autores brasileiros da área do Direito 
Civil. Os resultados foram convincentes e foi possível observar que o condomínio edilício ainda perdura 
e tende a aumentar. Conclui-se, o condomínio edilício é uma importante aba do direito material, muito 
comum desde os tempos mais antigos, que está ligado intimamente ao direito constitucional, como 
qualquer ramo do direito, fazendo-se disto sua importância para o presente estudo.   
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O DIREITO AMBIENTAL E A GEOGRAFIA NO PONTAL DO PARANAPANEMA; MARABÁ PAULISTA E 
PRESIDENTE VENCESLAU-SP.  

 
LUCAS CESAR BONATO RÓS  
ADRIEL PRADO DE OLIVEIRA  

MARIA HELENA PEREIRA MIRANTE  
FÁBIO FERREIRA MORONG  

 
       A temática sobre o Direito Ambiental e a Geografia do Pontal do Paranapanema - SP está aflorada 
em uma mesma posse de desenvolvimento humano, já que desde a proposta dos Parâmetros 
Curriculares Nacionais (BRASIL, 1997), tem um tratamento específico de conteúdo educacionais para 
Professores de Geografia. A compreensão e intervenção na realidade social agregam profissionais da 
área de Direito, e estabelece entre a Geografia e o Direito a atuação profissional deste último, 
especialmente em áreas rurais. Os levantamentos teóricos caminharam pelo art. 225 da atual 
Constituição Federal, uma âncora ao tratar o meio ambiente ecologicamente equilibrado, como 
expressão de bem de uso comum do povo. A metodologia bibliográfica entre o discurso teórico e a 
necessidade de alcançar o objetivo acadêmico, resultaram em um Direito Ambiental nas atividades de 
preservação da Natureza. Concluiu-se que, o Direito preserva a Natureza, mas também acolhe o 
desenvolvimento humano.   
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O DIREITO PENAL COMO ULTIMA RATIO  
 

GRAZIELA DE HOLANDA E SILVA  
CYNTIA CARDOSO SANTOS  

EDUARDO BUZETTI EUSTACHIO BEZERRO  
 

       Ao acessarmos qualquer fonte de noticia, grande parte dos noticiários são assuntos decorrentes do 
Direito Penal, homicídio, roubo, furto entre outros. Longínquo o tempo em que se predominava na 
sociedade a vingança privada, motivada por uma ausência estatal que causava em cada individuo uma 
maior busca por seus interesses particulares. Ao transcorrer do tempo, o Estado vai se amoldando em 
sua nova roupagem, criando força e presença em meio à sociedade. Mas a função do direito penal não 
mora na punição de qualquer natureza, haja vista uma extensa variedade de Direito em nosso 
ordenamento jurídico, devendo o Direito Penal ser aplicado como o ultimo remédio, a "ultima ratio" 
baseado no Princípio da dignidade da pessoa humana, não pode o direito penal servir como única forma 
de controle social. Pois tal utilização exarcebada do mesmo, acaba por minar a sua eficiência e diminuir 
também, a sua capacidade de inibir o cometimento de mais crimes.   
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O ESTADO ENQUANTO AGENTE REGULADOR DA ATIVIDADE ECONÔMICA: FINTHECS E REGULAÇÃO NO 
DIREITO COMPARADO  

 
LARISSA APARECIDA COSTA  

MATHEUS AVANSINI DA SILVA  
 

       Frente ao novo modelo de desenvolvimento econômico gerado pela globalização, acompanhamos 
nas últimas décadas o advento de empresas que aliam recursos tecnológicos a economia, criando 
opções aos serviços financeiros tradicionais, realizados em grande parte pelos bancos. A partir de uma 
analise jurídico-sociológica, por meio da abordagem cientifica delineada na teoria dos sistemas de Niklas 
Luhmann, e ainda por meio do método dedutivo e levantamento bibliográfico, o presente estudo, busca 
analisar os impactos gerados pelas fintechs no mercado econômico mundial, desnudando os desafios a 
serem superados a fim de consolidar um regramento seguro e adequado para a atuação dessas 
empresas, a partir do direito comparado.  
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O IMPACTO DA REFORMA TRABALHISTA EM GESTANTES  
 

BARBARA MARIA DE OLIVEIRA VILELLA  
MARCOS VINICIUS DA SILVA  

THAINÁ ARCANJO DA COSTA SILVA  
 

       O presente artigo tem por objetivo analisar um dos pontos da reforma trabalhista, onde o foco 
permanece sobre a mulher grávida e o trabalho laboral em locais insalubres. Ao longo dos anos vem se 
discutindo a função da mulher no trabalho e as condições em que são expostas durante o período de 
gestação. Com a reforma trabalhista, estabeleceu-se mudanças nesse cenário com a introdução de 
mulheres ao trabalho insalubre quando o grau é mínimo ou médio, o que antes era de total proibição 
pela lei. O intuito principal da reforma é a abertura de novos empregos e a melhora da economia, 
porém isto pode acarretar mudanças drásticas.  
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O PARLAMENTARISMO COMO SISTEMA DE GOVERNO BRASILEIRO.  
 

LUIS HENRIQUE RAMOS ALVES  
SHIRLEY OLIVEIRA LIMA NOMURA  

 
        O objetivo deste artigo científico é dizer sobre o Parlamentarismo ¬¬- sistema de governo 
conhecido em ordem internacional ¬¬- seu contexto histórico e suas características, com maior 
aprofundamento em relação ao território brasileiro, seu surgimento em âmbito nacional, os principais 
personagens deste marco e a sua aplicabilidade, com uma análise se o sistema parlamentarista 
corresponde aos anseios da sociedade atual, e se o sistema presidencialista ainda funciona de maneira 
moralmente aceita dentro do país. Os resultados foram que o sistema presidencialista vem passando 
por uma turbulência dentro do país, e com o estudo realizado sobre o Parlamentarismo é possível 
concluir que este pode ser uma opção de sistema que tente solucionar e que possa até mesmo resolver 
a atual crise que o pais está vivendo e enfrentando.  
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O PRINCÍPIO DA FRATERNIDADE E O DIREITO.  
 

THAMIRES OLIVEIRA FEITOSA  
PABLO RODRIGO FRANÇA  

 
       Este trabalho busca discutir o princípio da fraternidade e a sua efetiva aplicação em todo o direito, 
como norma ou técnica de hermenêutica. Foi desenvolvido por meio de pesquisas bibliográficas, artigos 
e a percepção do atual sistema jurídico cujo método de análise pautou-se no hipotético dedutivo, 
partindo do raciocínio lógico amplo para o mais restrito, com dados coletados e confrontados de 
maneira dialética, auxiliado pela pesquisa histórica. O mote foi discutir e exaltar a qualidade da 
fraternidade, ao menos, como direito fundamental de terceira dimensão já consagrado desde a 
Revolução Francesa. Ainda, no mesmo raciocínio, destacar a vigente Constituição Federal Brasileira que 
expressamente em seu preâmbulo trouxe a fraternidade como matriz do sistema com o objetivo de 
incessante busca de uma sociedade justa e livre, com cidadania, paz na solução dos conflitos e amor. 
Espera-se, por derradeiro, romper paradigmas, com amplos reflexos, em homenagem a justiça 
humanitária e fraterna.  
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OS DESAFIOS JURÍDICOS DA REDE MUNDIAL DE COMPUTADORES NO BRASIL  
 

ADRIANA BAKER GOVEIA ARAUJO  
ANA AUGUSTA RODRIGUES WESTIN EBAID  

 
       O ordenamento jurídico deve acompanhar o progresso da sociedade, regrando o ambiente virtual, o 
qual possui, ainda, muitas ambiguidades sobre sua aplicabilidade. Destarte, este estudo pretende 
abarcar os desafios jurídicos que a rede mundial de computadores (internet) enfrenta no Brasil, 
apresentando tudo o que existe no ordenamento jurídico brasileiro sobre o tema, com interpretações e 
sugestões, realizando uma ligação entre o direito e a internet. O artigo foi embasado em levantamentos 
bibliográficos, leituras de leis e artigos eletrônicos. Os dados foram examinados com a aplicação do 
método hipotético dedutivo, isto é, as informações coletadas, foram analisadas partindo do geral para o 
particular. O trabalho direciona-se a realizar um estudo, vislumbrando tanto os aspectos penais quanto 
os cíveis, com o intuito de apresentar algumas soluções quando surgirem conflitos de normas jurídicas e 
circunstâncias que nunca foram arrazoadas na rede mundial de computadores.      
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OS DIVERSOS TIPOS DE VIOLÊNCIA CONTRA A PESSOA IDOSA NOS ÂMBITOS FAMILIAR, SOCIAL E 
INSTITUCIONAL  

 
RAFAELA PARPINÉLI DE OLIVEIRA  

MARCIO FRANÇA TEIXEIRA  
 

       A violência contra a pessoa idosa integra uns dos maiores óbices para uma completa igualdade de 
direitos. Definida como um fenômeno social abrangente, ora difuso, ora muito concreto que consiste 
em preconceitos, maus tratos e abusos que se verificam nas fendas da lei (SECRETÁRIA DE DIREITOS 
HUMANOS DA PRESIDÊNCIA DA REPÚBLICA, 2014, p.07). O presente artigo tem como finalidade mostrar 
dados oriundos de pesquisas, assim como realizar comentários, críticas e possíveis soluções sobre o 
tema. A elaboração do projeto seguirá o método dialético-dedutivo, com emprego de pesquisas à 
legislação e livros acerca da matéria objeto do tema exposto. Trata-se de estudos que mostram as 
mudanças benéficas já conquistadas até o momento e também as dificuldades que são encontradas na 
realização das políticas voltadas a este grupo. A conclusão obtida é que precisamos de mais efetividade 
nas políticas de prevenção e combate contra as violências que afligem essa parcela  
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OS IMPACTOS NA MÃO DE OBRA - TERCEIRIZAÇÃO NA ATIVIDADE-FIM - LEI 13.429/2017  
 

CLAUDIA DA SILVA  
OLIVIE SAMUEL PAIAO  

MARI ANGELA PELEGRINI  
 

       A terceirização, em uma análise crítica, pós-regulamentação, foi o objetivo deste trabalho. Por ela, 
permite-se a contratação de trabalhadores para prestação de serviços para outro empregador, que não 
aquele que, efetivamente se beneficia do trabalho humano, inclusive na atividade principal e fim 
empresarial este último objeto central deste estudo. Muito embora já ocorresse a contratação de 
trabalhadores por empresas terceirizadas, fato comum no meio empresarial, tal modalidade se 
concentrava na atividade-meio. A inovação da pesquisa destaca-se pelo olhar diferenciado na realidade 
atual, em comparação com a anterior ausência de qualquer regulamentação. Apoiada em diretrizes 
advindas da jurisprudência dos tribunais cristalizada na Súmula 331 do Tribunal Superior do Trabalho, a 
nova opção legal é um desafio para o operador do direito. Por meio do método dedutivo, dialético e 
empírico, esta pesquisa doutrinária e jurisprudencial, revelou a tendência de maior precarização dos 
direitos dos trabalhadores com a liberação da terceirização na atividade-fim.  
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OS MÉTODOS ALTERNATIVOS DE SOLUÇÃO DE CONFLITOS: MEDIAÇÃO E CONCILIAÇÃO  
 

OLIVIE SAMUEL PAIAO  
 

       O presente artigo tem como objetivo apresentar uma reflexão sobre a importância dos métodos 
alternativos de solução de conflito na sociedade contemporânea, propondo a adoção das técnicas 
conciliatórias para propiciar um desafogo do poder judiciário. Abordar-se-á os conceitos e quando se 
aplica cada técnica conciliatória tendo por objetivo demonstrar a viabilidade de tais métodos 
alternativos, visando minimizar o aumento das demandas do judiciário, bem como atender aos 
princípios processuais civis. A metodologia constou de pesquisas bibliográficas. Os dados obtidos foram 
analisados utilizando-se do método hipotético dedutivo. Conclui-se que os métodos de solução de 
conflito são as técnicas autocompositivas que demonstram uma alternativa tanto aos conflitantes 
quanto ao judiciário de solver consensual e celeremente os litígios atendendo aos princípios processuais 
e evitando sobrepeso de processos aos magistrados.    
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PARTICULARIDADES DO INQUÉRITO POLICIAL E SUA DISPENSABILIDADE  
 

GABRIELA APARECIDA PAIN  
AMANDA VASCONCELOS CAMPOS GOMES  

EDUARDO BUZETTI EUSTACHIO BEZERRO  
 

       O presente estudo visa apresentar o tema inquérito policial, bem como verificar a sua real 
necessidade e procedimento, através de sua origem histórica, com base nos princípios da ampla defesa 
e contraditório. Ademais, verificar suas competências, seus desdobramentos e exceções, explanar o 
problema e hipótese, firmando-se em seu procedimento e por fim, expor o posicionamento que melhor 
se adequa de acordo com a realidade atual no que tange a sua dispensabilidade.   
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PEDOFILIA CIBERNETICA  
 

ALESSANDRA FRANCISCA DA SILVA MENDES  
RENATA SERRA DE OLIVEIRA  

 
       Busca-se através deste trabalho tecer comentários sobre a pedofilia gerada através da internet e 
seus detalhes, desde sua base histórica até os meios de penalidade previstos em decorrência desse ato. 
Com o passar dos anos, surgiram novos meios, novas técnicas utilizadas pelos criminosos, que se 
avançam cada vez de forma mais significativa, passando à frente das leis. Esse avanço rápido dos crimes 
cibernéticos causa a falta de punições, pois sempre surgem técnicas mais avançadas que faz com que os 
criminosos sejam encontrados com muita dificuldade (em alguns casos, não são encontrados), deixando 
as vítimas a mercê da falta de reparo dos danos físicos e psicológicos causados a elas.  
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PRISÃO CIVIL DO DEVEDOR DE ALIMENTOS: UMA MEDIDA INEFICAZ?  
 

BRUNO NASCIMENTO DE COUTO  
 

       O presente trabalho tem por objetivo apresentar uma reflexão sobre a única modalidade de prisão 
civil prevista no ordenamento jurídico nacional, as causas que justificam sua decretação e seu 
procedimento. Para tanto, estudar-se-á o estatuto da prisão, apresentando sua origem e finalidade, 
bem como o instituto dos alimentos previsto no Código Civil, estabelecendo sua destinação e a sua 
finalidade, e como deverá ser prestado. A pesquisa constou de pesquisas bibliográficas e artigos 
eletrônicos. Os dados foram analisados pelo método hipotético-dedutivo. Por fim, analisar-se-á o 
diploma processual civil no que tange à prisão civil, apontando como se dá sua decretação e as causas 
que a justificam, bem como seu procedimento. Conclui-se que a prisão civil é uma das formas de 
repressão ao devedor de alimentos, e que deve ser reformulada em face de sua ineficácia.  
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PROCESSO ADMINISTRATIVO DE TRÂNSITO DO ESTADO DE SÃO PAULO: DA AUTUAÇÃO A CASSAÇÃO DO 
DIREITO DE DIRIGIR  

 
FABÍOLA SOARES DE MELO  

 
       O objetivo deste estudo foi compreender o que é o processo administrativo de trânsito focando em 
seu funcionamento no Estado de São Paulo. Partindo de conceitos básicos, por exemplo, quais são as 
multas que geram suspensão, e o processo respectivo, que pode levar a cassação, visitou-se o sistema 
pontuação, para saber exatamente qual a finalidade última de tais medidas, dentre outros pontos. A 
pesquisa exploratória e bibliográfica utilizou o método dedutivo, ou seja, do geral (desde uma simples 
multa) para o particular (desvendar como se chega a pior penalidade de trânsito: a cassação da 
habilitação ou direito de dirigir). A conclusão do trabalho foi a de que tais processos de aplicação de 
penalidade se dividem dentro da esfera administrativa, no que se convencionou denominar de 
instâncias administrativas e, embora adquirindo um aspecto judicial, continuam restritos ao executivo 
ou seara administrativa. Não obstante tais decisões podem ser levadas ao âmbito judicial.  
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PRONÚNCIA COMO CAUSA INTERRUPTIVA DA PRESCRIÇÃO E POSTERIOR DESCLASSIFICAÇÃO NO 
TRIBUNAL DO JÚRI  

 
THAIS FERNANDA S. ROGÉRIO  

ANTONIO ROBERTO SYLLA  
 

       O presente estudo objetiva a demonstrar como permanecerá a situação da prescrição, após 
pronunciado o réu, nos casos de posterior desclassificação perante o conselho de sentença, no Tribunal 
do Júri, enfatizando-se se a prescrição será ou não interrompida, visando, principalmente, a uma maior 
contribuição com as atividades de pesquisa no Curso de Direito e a participação dos alunos, numa 
perspectiva científica. O artigo utilizou-se do método hipotético-dedutivo, baseando-se em pesquisas 
bibliográficas e jurisprudenciais, tendo a intenção de possibilitar a compreensão pertinente do estudo. 
Os resultados foram persuasivos, eis que foi possível observar os principais efeitos do instituto da 
prescrição. Conclui-se, no âmbito do Tribunal do Júri, referido instituto possui grande importância, 
construindo as bases do trabalho numa interpretação reflexiva e dialética. 
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REDES SOCIAIS E O DIREITO À PRIVACIDADE  
 

BÁRBARA PINHO COELHO  
 

       A internet é considerada um meio de comunicação em massa e por isso é constante a exposição dos 
usuários nas redes sociais. Recentemente, o Facebook, uma das maiores redes Sociais atualmente no 
mundo, contratou uma agência chamada Datalogix com o fim de espionar e coletar o desejo de seus 
usuários e desta forma direcionar os comerciantes virtuais ao seu público alvo, essa sondagem ocorre 
de forma online ou off-line. Isso, sem dúvida, viola o direito adas não trouxeram solução para eventuais 
problemas trazidos pela internet, como o Marco Civilconstitucional da privacidade dos internautas que 
estão sendo vigiados constantemente. As legislações cri da Internet, foram capazes de ponderar o 
conflito de direitos violados pelas Redes Sociais.  
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REFLEXOS DA NOVA LEGISLAÇÃO TRABALHISTA - PARA EMPREGADOR E EMPREGADO  
 

RAFAEL CORREIA CLARO  
FERNANDA MARIA LACERDA OLIVEIRA  

 
       Mostraremos os principais pontos mais conhecidos pelos brasileiros que serão modificados em 
nossa legislação trabalhista, comparando a legislação e a atual, fazendo em breve reflexo para cada 
modificado.      
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REFORMA TRABALHISTA: A PREVALÊNCIA DO NEGOCIADO SOBRE O LEGISLADO  
 

LORRAYNE DA SILVA SANTOS  
MARI ANGELA PELEGRINI  

 
       O presente trabalho tem como objetivo analisar a prevalência da negociação coletiva, via Acordo 
Coletivo de Trabalho ou Convenção Coletiva de Trabalho, sobre a legislação trabalhista à luz do Projeto 
de Lei n° 6.787 de 2016, transformado na recente Lei Ordinária n° 13.467/2017. Após verificar a 
natureza jurídica, conceitos básicos, suas características essenciais decorrentes da reforma trabalhista, 
foram apresentados os principais tópicos que poderão ser negociados e materializados nos 
instrumentos normativos, que farão lei entre as partes envolvidas. Destacam-se: o fracionamento de 
férias; jornada de trabalho e remuneração por produtividade. Sugere, ao final, possíveis medidas que 
contribuirão para a eficiência e aplicabilidade do novo modelo, construído, pelo menos em tese, com 
maior liberdade, pelos próprios interessados. 
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RELEVÂNCIA DA PALAVRA DO DETIDO EM RELAÇÃO À PALAVRA DA AUTORIDADE POLICIAL DETENTORA 
DO PRINCÍPIO DA PRESUNÇÃO DE VERACIDADE.  

 
LINDSON RANIELLY DE ALMEIDA SILVA  

MICHELE APARECIDA VIANA PEREIRA  
TAMIRES ALEXANDRE DA SILVA  

 
       Entre diversas prerrogativas inerentes à Autoridade Policial há uma de extrema relevância no que 
diz respeito à fundamentação de decisões em momentos de conflito, tal prerrogativa dar-se-á o nome 
de Princípio da Presunção de Veracidade. Todo e qualquer depoimento de um agente de policia goza da 
presunção de veracidade. Na audiência de custódia o detido tem a oportunidade de denunciar eventual 
prática de tortura, coação ou qualquer ato ilegal praticado pelo policial que realizou a sua prisão. 
Entretanto, temos como objetivo identificar qual a relevância da palavra do detido em relação ao 
policial que lhe deteve, sendo que este é detentor da presunção de veracidade. O Presente trabalho 
terá com base em um profundo estudo através de informações de livros, fichamentos e artigos 
científicos.    
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TERRORISMO E EMPREENDEDORISMO: A SEGURANÇA PÚBLICA COMO JUSTIFICATIVA DO LIBERALISMO 
ECONÔMICO  

 
ANA CLARA CARVALHO CALDEIRA  

 
       Este trabalho trata de um assunto cuja importância é definitiva para o desenvolvimento e economia 
de um Estado. A metodologia constou de diversos autores, professores, doutrinadores e especialistas 
que estudaram o assunto. Os resultados obtidos foram satisfatórios e convincentes, visto que, a maioria 
dos especialistas descrevia de forma clara e com precisão assuntos relacionados aos crimes realizados 
por grupos armados e sua definição. Concluindo que, ataques terroristas consequentemente têm 
aumentado, causando inúmeras mortes, infligindo bens jurídicos individuais e coletivos, acarretando 
sérios problemas econômicos e retirando a ordem e soberania de diversos territórios. Como um país 
emergente, em pleno desenvolvimento, mesmo com a crise, o Brasil chama a atenção. O objetivo deste 
estudo foi mostrar ao leitor a sua definição diante da análise constitucional e penal, a importância deste 
instituto na atualidade, a atual política de guerra e a desestruturação que esse pode afetar na economia 
e desenvolvimento de um país. 
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TRABALHADOR DOMÉSTICO: DA ORIGEM ESCRAVISTA À ATUAL IGUALDADE DE DIREITOS  
 

WESLEY APARECIDO DA SILVA  
JULIANE NAGAFUGI DE SOUZA COSTA  

ALINE FONSECA FRANCO  
 

       Trata o estudo de análise da Lei Complementar n. 150/2015, quanto à equiparação do trabalhador 
doméstico aos demais empregados urbanos e rurais. Desde a abolição da escravidão, o trabalhador 
doméstico sucedeu essa classe em suas atividades, entretanto os direitos relativos a eles pouco 
evoluíram. Após, paulatinamente, foram aprovadas leis regulamentadoras do trabalho doméstico. 
Contudo, somente em 2011 a Organização Internacional do Trabalho aprovou a Convenção n. 189, com 
o objetivo de estender aos domésticos os mesmos direitos dos demais trabalhadores. Consequência 
disso foi a aprovação da Emenda Constitucional n. 72/2013, que ampliou o rol de direitos trabalhistas. E, 
como passo mais recente, houve a aprovação da Lei Complementar n. 150/2015, com o principal 
objetivo de regulamentar os direitos conferidos pela Emenda Constitucional n. 72/2013. É visível a 
contribuição para reduzir juridicamente a discriminação até então existente, trazendo melhores 
condições de trabalho. Entretanto, no aspecto cultural a evolução não avançou tanto, restando ainda o 
preconceito advindo da origem do trabalho doméstico.  
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UM ESTUDO SOBRE A ATUAÇÃO DA CESP FRENTE AOS IMPACTOS SOCIOAMBIENTAIS CAUSADOS PELA 
USINA HIDRELÉTRICA DE PORTO PRIMAVERA  

 
AMANDA GRAZIELLY BRANQUINHO GROSS  

 
       Artigo aborda sucintamente as usinas hidrelétricas, os procedimentos licenciatórios desde o 
planejamento a operação, os impactos socioambientais causados e as medidas compensatórias como 
atenuantes.      
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UMA NOVA MODALIDADE DE REMIÇÃO DA PENA: ALTERNATIVA AO DEVER DE INDENIZAR DO ESTADO  
 

IGOR CEZAR ABDALA MARINI  
FÁBIO FERREIRA MORONG  

 
       Este trabalho tem como objetivo demostrar que a remição de pena em razão do seu cumprimento 
em estabelecimento inadequado é uma medida eficaz, que melhor atende o princípio da dignidade da 
pessoa humana, bem como, revelar como esse instituto pode contribuir para a não oneração do erário 
público. Justifica-se que o mesmo Estado que proíbe penas cruéis deve ser responsabilizado 
objetivamente pela omissão que ocorre em presídios com condições degradantes e desumanas. O 
método aplicado foi o dedutivo legal com a análise da doutrina, legislação nacional e jurisprudência 
pertinente ao tema. Conclui-se que essa nova modalidade de remição parece ser uma nova evolução 
legislativa e prática para o Direito Penal Brasileiro, que trará benefícios para o condenado e também 
para o Estado, que ficará isento das indenizações, enfatizando desde já que este novo critério de 
remição não pode servir de escusa e fundamento para o Estado não investir em melhorias no sistema 
prisional.       
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VALOR JUSTIÇA: O FUNDAMENTO DO ORDENAMENTO JURÍDICO QUE IMPULSIONA O DIREITO PARA 
ALÉM DA MÁXIMA DURA LEX SED LEX  

 
FABIANA VERGÍLIO SOUTO  

ANA AUGUSTA RODRIGUES WESTIN EBAID  
 

       A justiça é o fundamento do ordenamento jurídico e a finalidade do Estado em proporcionar o bem 
comum, a harmonia social, só se concretiza em uma sociedade justa, que esteja satisfeita com os 
mecanismos de pacificação social utilizados pelo ente estatal. Exatamente por isso, a tarefa do 
intérprete e de todos aqueles que operam o Direito deve pautar-se na justiça, lançando- o para além do 
contexto meramente normativo, em uma época social em que a concepção dura lex sed lex não tem 
mais sentido prático. Para dar sequência e fundamentação teórica a presente pesquisa, utilizou-se como 
principal mecanismo de investigação, a busca de material bibliográfico, mais especificamente livros 
escritos, e do formato digital, e jurisprudência.  
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VENDA CASADA E A PIPOCA NO CINEMA: CONTROVÉRSIA JURÍDICA  
 

MARCELA DIEINE ROQUE ÁVILA SIQUEIRA  
FÁBIO FERREIRA MORONG  

SÉRGIO MIRANDA MENDES  
 

       O instituto da venda casada, principalmente no que tange sua caracterização como prática abusiva 
em relação à venda de pipoca no cinema, fere um direito básico do consumidor, qual seja, a liberdade 
de escolha. Por outro lado, as empresas cinematográficas gozam da livre iniciativa, prevista na 
Constituição Federal. Assim, este trabalho objetiva realizar um estudo sobre a controvérsia jurídica que 
se fundou, baseado na livre iniciativa e na liberdade de escolha. Tendo como precedente o Recurso 
Especial nº 744.602, hoje a matéria encontra-se no STF com a ADPF nº398, estando aguardando um 
desfecho jurídico. O método aplicado foi o dedutivo legal, baseado na interpretação da legislação, 
jurisprudências e doutrinas. Conclui-se que a venda casada, que é considerada uma prática abusiva, 
restou evidenciada na conduta das empresas cinematográficas ao vedar a entrada dos consumidores em 
suas salas de projeção com alimentos e bebidas adquiridos alhures.  

 


