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Apresentação Oral 
 

SALA 1 – DIREITO AMBIENTAL E AGRÁRIO 

 

 

 

 

Google meet: https://meet.google.com/oqh-qaxm-bat  
 
PROFESSORES AVALIADORES: Elias de Brito e Sara Asseis 
 
 
1. A INTERVENÇÃO DO ESTADO NA PROPRIEDADE NA FORMA DOS § 1° e §2° 
DA LEI 9.985 DE 2000. 
 
Ynara Nogueira Pereira; Elias Kleberson de Brito 
 
RESUMO  
O Monumento Natural tem como objetivo a preservação de raridades e belezas cênicas do meio 
ambiente, deve haver uma compatibilidade entre o objetivo da área e o uso privado, ora como ocorre 
constante destruição humana cabe ao Estado intervir na propriedade, sendo ela pública ou privada 
para garantir a uso adequado, cuidar e preservar através de diferentes formas. 
 
PALAVRAS-CHAVE: intervenção; preservação; meio ambiente; proteção; coletividade. 

 
 
2. O DESCUMPRIMENTO DA FUNÇÃO SOCIOAMBIENTAL DA PROPRIEDADE 
RURAL NO CASO DO ARTIGO 243 DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL DE 1988 
 
Mary Anne Correa dos Santos; Elias Kleberson de Brito  
 
RESUMO 
A função social da propriedade é requisito fundamental que precisa ser respeitada pelo proprietário, a 
fim de que possa gozar livremente do direito fundamental à propriedade. Muito embora se trate de 
direito na esfera privada, qual seja o de possuir, gozar e desfrutar da forma como bem entender da 
propriedade, seja urbana ou rural, o interesse público prevalece sobre o particular, cabendo intervenção 
do Poder Público, caso a função social da propriedade não seja atendida. Contudo, existem várias 
formas pelas quais o ente público pode interferir no direito de propriedade e a regra é a justa 
indenização, em caso de desapropriação, mas o Texto Maior prevê a possibilidade de confisco da 
propriedade, sem direito à indenização para o proprietário em caso de exploração de cultura de drogas, 
bem como da presença de trabalho escravo na propriedade, e, respondendo ainda, o proprietário por 
outros delitos, além de perder o bem. Nesse sentido, o presente artigo analisou a respeito da legalidade 
a respeito do confisco em caso de violação da função social da propriedade, bem como os direitos 
relacionados. Para tanto foi usado o método dedutivo, com a realização de pesquisa de cunho 
bibliográfico. 
 
PALAVRAS-CHAVE: interesse público; direito à propriedade; violação de direitos fundamentais.  
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3. CRIMES CONTRA A FAUNA: Evolução Da Proteção À Dignidade E Aos 
Direitos dos Animais 
 
Gustavo Caires da Rocha; Elias Kleberson de Brito  
 
RESUMO 
A finalidade deste artigo é poder apresentar uma análise histórica e jurídica a respeito da origem e 
efetivação dos direitos da fauna e como seus principais marcos influenciaram na tomada de decisões 
a respeito da estabilização dos direitos animais e a vedação de práticas abusivas que violem sua 
dignidade. Para esse fim, o trabalho buscou o estudo dos principais diplomas de consolidação de direito 
ambiental e animal, desde as bases a partir do direito internacional até casos mais específicos da 
legislação brasileira, jurisprudência e outras pesquisas no meio acadêmico que corroborem para o 
tema. Primeiramente abrimos com os devidos conceitos de fauna para em seguida analisarmos a sua 
origem em diplomas e declarações universais, leis federais e casos apreciados pelo pela justiça 
brasileira, tendo em foco quais os pensamentos e bases morais que proporcionaram que a fauna 
pudesse evoluir cada vez mais a um patamar jurídico de suma importância nas tutelas jurídicas globais 
e pátrias. Também se há a analise dos preceitos e fundamentos constitucionais sobre o meio ambiente 
animal, bem como a transformação dos animais de objetos de direito para sujeitos de pleno de direito. 
Por fim, pudemos concluir que o pensamento antropocêntrico está dando lugar a um estado biocêntrico 
universal, garantindo que novos hábitos que respeitem a ética humana e a dignidade animal possam 
se consolidar e levar suas vidas para o centro da discussão jurídica e social. 
  
PALAVRAS-CHAVE: dignidade animal; proteção da fauna; antropocêntrico; biocêntrico. 

 
 
4. O DIREITO AMBIENTAL E A APLICAÇÃO PRÁTICA DE SUAS LEIS FRENTE 
AO ROMPIMENTO DA BARRAGEM DE REJEITOS DA MINA CÓRREGO DE 
FEIJÃO DE BRUMADINHO/MG 
 
Vitória Silvestre Castro Leituga; Elias Kleberson de Brito  
 
RESUMO 
Este artigo apresenta o Direito Ambiental como um direito relevante, dado o seu escopo: estabelecer 
conciliação entre os aspectos ecológico-econômicos-sociais com a melhoria da condição ambiental e 
bem-estar populacional. Em termos de Lei ambiental, nosso país é reconhecidamente avançado, tendo 
uma das legislações mais completas do mundo. No entanto, a sua aplicação prática é por vezes 
infringida, devido aos conflitos de interesses e às pressões econômicas. No Brasil, o Direito Ambiental 
é fundamental, haja vista possuirmos a maior floresta tropical do mundo – a Amazônia – e outros biomas 
riquíssimos. Quanto à criminalização ambiental, um dos incidentes mais danosos, em nosso país, foi o 
do rompimento da barragem de rejeitos da Mina Córrego de Feijão da mineradora Vale, cujos impactos 
foram quase irreversíveis. A fim de tornar este assunto um referencial para a academia, trouxe para a 
discussão autores conceituados desta área, os quais promovem uma abordagem humanizada e uma 
visão comum de preservação dos recursos naturais. Para proporcionar uma defesa clara, a metodologia 
aqui utilizada foi a de cunho bibliográfico, com perspectiva qualitativa. Ao final de sua leitura, há de se 
perceber que – apesar dos danos já instaurados – é devido ao Direito Ambiental que Brumadinho/MG 
recebeu respaldo de defesa e pode ser recuperada ambientalmente, além de apresentar resultados 
efetivos da aplicabilidade legal. 
 
PALAVRAS-CHAVES: direito ambiental; preservação; brumadinho/mg. 
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5. O CONTROLE FEITO PELO PODER PUBLICO DAS ATIVIDADES DE POSSAM 
CAUSAR DEGRADAÇÃO AMBIENTAL: O Papel da Administração Pública na 
Prevenção do Dano 
 
Caroline Disque de Souza; Elias Kleberson de Brito  
 
RESUMO 
O presente artigo irá tratar sobre a ação do poder público em face de atividades que possam causar 
degradação ambiental, destacando o dever do poder público em combater e defender o meio ambiente 
através de maneiras efetivas de evitar a degradação ambiental. Segundo a lei 6.938/1981 considera-
se “degradação da qualidade ambiental, a alteração adversa das características do meio ambiente”, 
sendo realizada por pessoa física ou jurídica com total responsabilidade de reparação dos danos por 
quem causou, pelo estado ou por ambos. 
 
PALAVRAS-CHAVE: estado; meio ambiente; degradação ambiental; poder público. 

 
 
6. AGRICULTURA FAMILIAR BRASILEIRA: As Dificuldades das Famílias 
Assentadas no Campo. 
 
Ricardo Teixeira Pionedo; Elias Kleberson de Brito  
 
RESUMO 
O presente artigo abordará a triste realidade do homem do campo, a falta de politicas públicas sociais 
e econômicas através da atual gestão do governo federal junto a Reforma Agrária e a Agricultura 
familiar. Com as mudanças de governo nos últimos anos, foram diminuídos drasticamente os repasses 
dos recursos junto à autarquia INCRA (Instituto Nacional de Colonização e Reforma Agrária) e assim 
houve também a redução de recursos junto as Cooperativas Técnicas que auxiliavam os assentados 
no campo com orientações de manejo de produção e cursos de capacitação para sua subsistência e 
de seus familiares e que por muitas vezes aliava sua produção ao mercado. Abordaremos também 
programas que foram importantes no desenvolvimento da reforma agrária e que fizeram a diferença na 
vida dos jovens assentados e que infelizmente foram extintos ou foram reduzidos os recursos do 
governo Federal. Analisaremos as estatísticas do ultimo Censo Agropecuário realizado pelo IBGE 
(Instituto Brasileiro de Geografia e Estatísticas) em 2017 e os Censos realizados em anos anteriores. 
 
PALAVRAS-CHAVE: reforma agrária; agricultura familiar; incra.  

 
 
7. O USUÁRIO PAGADOR E A POLÍTICA NACIONAL DE RECURSOS HÍDRICOS ( 
LEI N°9.433/1997) 
 
Angélica Thais Gelli dos Anjos; Elias Kleberson de Brito  
 
RESUMO 
O presente artigo tem como intuito apresentar as diretrizes da política nacional de recursos hídricos 
regido pela lei 9.433 de 1997, que rege sobre os recursos hídricos e tem apoio de alguns princípios 
como o usuário pagador, que estabelece medidas de proteção e prevenção ao meio ambiente, como 
estabelecido pela lei que traz a maneira correta de utilizar-se do recursos natural e cuidados que devem 
ser tomado ao utilizar-se deste recurso. 
 
PALAVRAS CHAVES: usuário pagador; recursos hidricos; meio ambiente; política nacional de meio 
ambiente. 
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Google meet: meet.google.com/fsc-bsxd-krg  
 
PROFESSORES AVALIADORES: Hugo Calderaro e Neri Tissot 
 

 
1. DIREITO AO ESQUECIMENTO E A COLISÃO ENTRE A LIBERDADE DE 
INFORMAÇÃO 
 
Michelle Amorim Rodrigues; Juliana Miranda Alfaia da Costa 
 
RESUMO 
Este artigo tem como objetivo analisar o chamado “Direito ao Esquecimento”, discutindo e 
apresentando como essa espécie de direto da personalidade pode causar uma colisão entre o direito 
ao acesso à informação e o direito de ser “esquecido”. Embora o direito ao esquecimento não seja um 
tema recente muito se discute sobre a sua aplicabilidade no ordenamento jurídico brasileiro, visto que 
não existe uma previsão Legal sobre este tema. Abordou-se também sobre um dos seus principais 
julgados nos Tribunais e um caso mais recente para demonstrar sua demanda na atualidade. Teve seu 
advento no Enunciado 531 da VI Jornada de Direito Civil do Conselho de Justiça Federal, com a 
finalidade de contribuir com a sua aplicabilidade. Este feito tem como principal objetivo através do 
método hipotético-dedutivo, pesquisas doutrinárias, jurisprudenciais e documentais, analisar qual 
direito fundamental irá predominar, empregando ou não essa espécie de direito da personalidade em 
determinados casos existentes. 
 
PALAVRAS-CHAVE: direito ao esquecimento; acesso à informação, privacidade. 

 
 
2. RESPONSABILIDADE CIVIL MÉDICA: Análise Acerca das Obrigações dos 
Médicos  
 
Thais Nayane Nunes Taira; Juliana Miranda Alfaia da Costa 
 
RESUMO 
O presente artigo, trouxe uma abordagem sobre a responsabilidade civil em meio a pandemia do Covid-
19, demonstrando as formas de responsabilização em casos de inadimplemento da obrigação e como 
poderá ocorrer a exoneração de tal obrigação caso não seja cumprida. O presente artigo teve por fim 
realizar uma análise sobre a responsabilidade civil, tema muito recorrente nos dias atuais, 
principalmente quando se trata de uma problemática como uma pandemia que está assolando o mundo 
atualmente. A responsabilidade civil é um assunto muito amplo e cheio de detalhes, o intuito da 
realização desse trabalho, teve por fim o estudo acerca da responsabilidade civil de uma maneira geral, 
mas com enfoque na responsabilidade civil médica. O direito médico gera muitas controversas, pois 
nem sempre o consumidor compreende ou sabe como funciona a relação jurídica entre o prestador de 
serviços (médico) e o consumidor final (paciente). Assim, o trabalho buscou esmiuçar a relação de 
consumo do médico/paciente, abordando a responsabilidade de meio e de resultado, relação jurídica 
em que os médicos ficam sujeitos na atuação de seu ofício. O direito material e os resultados que 
alcançam ações de reparação de danos nos casos de inadimplemento de uma obrigação que foi 
firmada no princípio, tem como intuito observar se a vítima sofreu os prejuízos atestados e se é 
necessário reparação pelo dano sofrido. É abordado também a responsabilidade do hospital, o 
surgimento e a importância do direito das obrigações, assim como os pressupostos da responsabilidade 
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civil e como será a caracterização e a sua aplicação.  
 
PALAVRAS-CHAVE: responsabilidade civil; responsabilidade civil médica; direito das obrigações; 
responsabilidade em meio ao Covid-19. 

 
 
3. ADOÇÃO DE MAIORES DE DEZOITO ANOS 
 
Ketulyn Kerolayne Alves Serafim; Francisco Ricardo de Morais Arrais 
 
RESUMO 
A adoção de pessoa maior é um ato civil que busca imitar a filiação natural, através das relações 
socioafetivas que atendem aos pedidos afetivos, materiais e sociais que o indivíduo necessita para 
desenvolver dentro da normalidade comum. O presente estudo tem como escopo analisar o conceito 
de adoção de maiores de dezoito anos, bem como se dá o seu reconhecimento. Nesse contexto, faz-
se necessário a explanação do título adoção, destacando que ao longo dos anos esse conceito tem 
adquirido como meio de configuração o vínculo socioafetivo. Além disso, este artigo aborda o 
surgimento do reconhecimento da adoção de pessoas maiores de dezoito anos, os requisitos que 
permitem e os mecanismos utilizados pelo adotante e adotado para fazer valer o seu direito. Há a 
possibilidade de sentença constitutiva, por via judicial mais provável levando em consideração que já 
existe uma relação entre as partes, sendo este, um vínculo duradouro, usa-se como base as noções 
da adoção comum. Visando pontuar os requisitos para a configuração dos dois institutos, utilizam-se 
textos legais, jurisprudências e alguns renomados doutrinadores como: Carlos Roberto Gonçalves, 
Maria Berenice Dias e Paulo Lôbo, que embasam e estruturam a elaboração deste artigo. Portanto, 
cabe ao judiciário aplicar a melhor solução a cada caso concreto, embasando-se pelas normas e 
utilizando-se de princípios como a analogia, para que os casos sejam sentenciadosde maneira a 
beneficiar todas as partes. 
 
PALAVRAS-CHAVE: adoção de pessoa maior; família; filiação. 

 
 
4. ALIENAÇÃO PARENTAL: Uma Análise Acerca da Proteção ao Menor  
 
Sandra Regina Cardoso Fernandes; Hugo Ferreira Calderaro 
 
RESUMO 
Alienação Parental é um fenômeno que ocorre quando um dos genitores inconformado com a 
dissolução conjugal e movido por sentimentos de raiva passa a executar um plano de vingança contra 
seu ex-cônjuge e para isso utiliza o filho como meio de ataque ao seu desafeto. A conduta alienatória 
diz respeito à lavagem cerebral feita no menor pelo genitor guardião, o qual por meio de diálogos 
vexatórios vem a denegrir e desmoralizar a imagem do outro genitor para que o filho passe a desprezá-
lo, odiá-lo e temê-lo. Nesse sentido, o presente artigo tem por objetivo apontar os aspectos relacionados 
à Alienação Parental sob a perspectiva da proteção integral do menor, com fulcro na Lei 12.318/2010. 
Para tanto, utilizam-se artigos, periódicos, doutrina, leis e jurisprudências que corroboram com o tema. 
Destarte, constata-se o quão prejudicial são os atos da alienação parental, e o quão necessário é a 
conscientização dos genitores do menor envolvido, tendo em vista que embora o casamento tenha se 
dissolvido, o elo entre pais e filhos é interminável. Portanto, mostra-se imprescindível a compreensão 
dos pais que estão passando por este momento de dissolução conjugal, sobre a necessidade de 
separar relacionamento entre homem e mulher do relacionamento entre pais e filhos, pois infelizmente 
nos processos judiciais de divórcio, quando há prole, não se trata dos interesses de apenas duas 
pessoas.  
 
PALAVRAS-CHAVE: alienação parental; lei 12.318/2010; proteção ao Menor. 
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5. O CONSELHO TUTELAR E SUA IMPORTÂNCIA COMO AGENTE PÚBLICO NO 
ZELO DA VIOLAÇÃO DOS DIREITOS ÁS CRIANÇAS E ADOLESCENTES  
 
Anne Caroline Marcelino Silva; Juliana Miranda Alfaia da Costa 
 
RESUMO 
O estudo ora apresentado tem como pressupostos apreender a violência contra crianças e 
adolescentes. Inicialmente, discorreremos acerca da criança no contexto brasileiro e, suas relações 
familiares. Em seguida abordaremos a violência em suas múltiplas dimensões, elencando seus tipos, 
assim os órgãos de proteção. O presente artigo teve por fim analisar a atuação do conselho tutelar 
frente as demandas de negligência, bulling, violência física, violência psicológica, violência sexual, é 
uma realidade cruel que geralmente ocorre no círculo familiar, principalmente entre crianças e 
adolescentes que são as maiores vítimas desta realidade, que independe de classe social. A 
metodologia usada foi pela pesquisa bibliográfica. Ao final do trabalho, pode-se concluir que há muito 
trabalho a ser realizado com políticas públicas mais efetivas para buscar a solução efetiva e eficaz às 
crianças e adolescentes, garantindo amplamente os direitos assegurados na CF e no ECA. 
 
PALAVRAS-CHAVES: criança e adolescente, violação de direitos, conselho tutelar. 

 
 
6. O DIREITO À EDUCAÇÃO E SUA RELAÇÃO COM O ESTATUTO DA CRIANÇA 
E DO ADOLESCENTE (ECA) 
 
Bruna Freitas de Albuquerque; Danilo Medeiros Pereira  
 
RESUMO 
O Estado brasileiro considera crianças os indivíduos com até 12 anos de idade incompletos; e 
adolescentes aqueles que tenham entre 12 e 18 anos de idade incompletos. Ambos devem usufruir de 
todos direitos fundamentais inerentes à pessoa humana, sem prejuízo da proteção integral prevista no 
Estatuto da Criança e do Adolescente (ECA). Portanto no Presente trabalho explanaremos sobre os 
principais pontos positivos do ECA (Lei n° 8.069/90), que é um conjunto de leis especificas para cuidar 
das pessoas menores de 18 anos que vivem no Brasil, onde através de suas disposições iniciais e 
preliminares, defende que tanto a família, a comunidade, a sociedade em geral, os poderes públicos 
têm o dever de efetivar todos os direitos referentes à vida, à alimentação, à cultura, à convivência 
familiar, entre outros. Defende ainda a proteção da criança e do adolescente contra qualquer forma de 
discriminação, violência, crueldade e exploração. No presente trabalho será abordado desde sua 
origem, o que este estatuto garante, para quem é direcionado, qual a sua importância, quais as 
modificações que este estatuto trouxe para os brasileiros e vamos mencionar com mais 
aprofundamento O direito à educação que é uma das prioridades do Estatuto e que também pode ser 
visto como responsável pela queda nas taxas de trabalho infantil. Esta análise é feita através de 
pesquisas sobre a matéria em questão. Pretende-se assim explanar determinadas alterações e o que 
mudou para os envolvidos. 
  
PALAVRAS-CHAVE: estatuto da criança e do adolescente, direito à educação; criança. 
 
 
7. ALIMENTOS EM GUARDA COMPARTILHADA: UMA ANÁLISE ACERCA DE 
SUAS PARTICULARIDADES 
 
Gabriela Pereira; Francisco Ricardo de Moraes Arrais   
 
RESUMO 
Quando um relacionamento amoroso entre os pais não é promissor, havendo o divórcio, um dos 
maiores impasses está na guarda dos filhos, caso existam, tendo em vista que a decisão deve sempre 
ser pautada no melhor interesse dos menores envolvidos, a fim de que possam se desenvolver de 
forma saudável, e, na medida do possível, tendo contato com ambos os genitores, bem como seus 
familiares. Desde 2008 está devidamente inserido no Código Civil a possibilidade da guarda 
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compartilhada, devendo o magistrado analisar e sugerir tal modalidade sempre que possível, tendo em 
vista que tende a ser uma forma de manter os vínculos no que diz respeito ao amor, carinho e afeto 
entre a criança e ambos os pais. A lei tem como escopo preservar o bem-estar dos menores, contudo, 
alguns impasses são inerentes a tal situação, como o que diz respeito ao pagamento de alimentos, 
posto que, se ambos os genitores estão responsáveis pelo menor, tal questão deve ser observada, de 
forma que o ônus alimentício não se torne excessivamente oneroso para apenas um dos genitores. 
Nessa seara, no presente estudo se analisou a temática dos alimentos em situações de guarda 
compartilhada, sendo que na pesquisa foi usado o método dedutivo, sendo realizada revisão 
bibliográfica. 
 
PALAVRAS-CHAVE: melhor interesse do menor; acordo; afeto. 

 
 
8. RESPONSABILIDADE CIVIL DO ADVOGADO: A Obrigação da Atuação Ética e 
Suas Peculiaridades 
 
Kédama dos Santos de Paula; Maruza Rubia Cavassana 
 
RESUMO 
O presente artigo consiste no estudo sobre a responsabilidade civil do advogado, visando tratar a 
responsabilidade civil do advogado e suas obrigações que em regra serão de meio e não de resultado. 
Levando em consideração a relação ao direito e de sua responsabilidade contratual de forma 
profissional, perante os seus clientes. O objetivo da pesquisa realizado foi sobre a responsabilidade 
civil e suas espécies, sendo elas a responsabilidade subjetiva, a responsabilidade do advogado e a 
consideração de sua obrigação de meio se diferenciando de resultado e ética que envolve o advogado.  
Portanto, nas obrigações de meio, fica o devedor condicionado a realizar sua obrigação baseado em 
todo conhecimento técnico e capacidade profissional na defesa da causa, mas não garantir um êxito 
na demanda, compromete dedicar-se a causa, utilizando de todos os meios de defesa previsto em lei. 
O advogado deve manter sigilo, ser atento e atuar com ética e clareza diante de sua atuação 
profissional com seus clientes, sob pena de ser responsabilizado, conforme prevê o artigo 32 do 
Estatuto da Advocacia e da Ordem dos Advogados da lei n. 8.906/94. 
 
PALAVRAS-CHAVE: responsabilidade civil do advogado; obrigação; ética.  

 
 
9. O DANO CAUSADO PELA IMPRENSA E A PUBLICIDADE NAS PESSOAS 
MERAMENTE INVESTIGADAS 
 
Sérgio Rodrigues; Maruza Rubia Cavassana 
 
RESUMO 
O trabalho acadêmico visa contribuir para o estudo e a responsabilidade civil/penal no direito brasileiro, 
cuja verificação e analise, se dá pela reparação do dano gerado pela publicidade abusiva na mídia em 
cidadãos investigados ou acusados de prática de delito. Sabe-se que é de relevância a publicidade da 
imprensa e da mídia, mas estas não devem prejudicar a imagem das pessoas de forma direta, ou 
indireta.Analisaram-sena pesquisa os direitos dos cidadãos, a ética, a importância da imprensa e danos 
morais causados, bem como os direitos civis e penais, no tocante a esses danos com a 
responsabilidade de reparação tendo como prova da culpa da publicidade abusiva, ao denegrir a 
imagem de cidadão. O agente causador ao dano se responsabilizará pelo dano, pois manchou a 
imagem e reputação do cidadão, tendo o dever de reparar o dano causado. 
 
PALAVRAS CHAVES: investigação de pessoas acusadas de delito; publicidade abusive; reparação 
de danos. 
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10. ADOÇÃO HOMOPARENTAL: O Preconceito Intrínseco e o Posicionamento 
Jurídico Brasileiro 
 
Edson Junior Teixeira da Silva; Maruza Rubia Cavassana 
 
RESUMO  
A polêmica que gira em volta do reconhecimento das famílias homoafetivas e, consequentemente, da 
efetivação da adoção homoparental, está diretamente relacionada ao preconceito presente na 
sociedade brasileira, marcado por uma forte tradição religiosa e por princípios éticos, morais e 
comportamentais contrários à esta regulação jurídica, e que acaba por repercutir na legislação nacional 
vigente. Assim, o presente trabalho tem como principal objetivo contextualizar o processo de adoção 
homoparental a partir do viés jurídico com enfoque na redução de preconceitos associados ao tema, a 
fim de despertar a reflexão sobre o preconceito como principal dificultador do processo de adoção de 
crianças e adolescentes institucionalizados por pessoas do mesmo sexo. 
 
PALAVRAS-CHAVE: adoção no brasil; adoção homoparental; adoção homoafetiva. 

 
 
11. ABANDONO AFETIVO DECORRENTE DA ORIENTAÇÃO SEXUAL: Reflexos 
da Irresponsabilidade Parental 
 
Latícia Camila Silva Daniel; Maruza Rubia Cavassana 
 
RESUMO 
Estudos relacionados ao abandono afetivo têm ganhado cada vez mais notoriedade dentro da área 
cientifica do Direito. Desta forma, o presente artigo trata-se de uma investigação sobre o abandono 
afetivo em decorrência da homossexualidade dos filhos. Este estudo que teve como forma de análise 
uma pesquisa bibliográfica do método qualitativo, buscou informações em documentos legais como a 
Constituição Federal, Código Civil, Estatuto da Criança e do Adolescente, bem como decisões de 
Tribunais de Justiça, além de explicações doutrinarias de especialistas da área. Sendo assim, se tem 
por objetivo geral discutir sobre a responsabilidade paternal associado ao Princípio da Dignidade da 
Pessoa Humana em relação a orientação sexual individual. Dentro desse tema, será abordado a 
responsabilidade paternal, assim como a reparação de danos decorrente do abandono afetivo por parte 
dos genitores em face da homossexualidade de seus filhos. Ao investigar esse tema, evidenciou-se 
que era necessário ainda discutir questões como preconceito e homofobia, além de abuso do poder 
que a reponsabilidade paternal traz, para a justificativa da violência física, psíquica, emocional e 
econômica, como meio de cura e repreensão. Ao final da investigação, constatou-se que há correntes 
diversas: uma parte afirma que quando os genitores não cumprem com o seu papel, deve-se sim os 
filhos buscar o pecuniário para amenizar os danos ocorridos; e a outra defende que amor não se tem 
preço, não sendo a reparação pecuniária o meio para a reparação do amor desprendido. 
 
PALAVRAS-CHAVE: abandono afetivo; responsabilidade paternal; homossexualidade. 

 
 
12. RESPONSABILIDADE CIVIL NA ORDEM JURÍDICA BRASILEIRA 
 
Bruno Vinícius Bezerra de Alencar Abrão; Hugo Ferreira Calderado 
 
RESUMO 
O presente trabalho tem como objetivo, uma análise sobre a responsabilidade civil e suas minúcias na 
nova ordem jurídica operante que surgiu com a lei nº 13.105/2015 (Novo Código de Processo Civil), 
examinando aspectos de direito material e processual, explorando a sua definição e realizando reflexão 
acerca de suas características basilares, inclusive com exposição histórica. Para a realização dos 
objetivos propostos, foram realizadas pesquisas em artigos científicos que tratam sobre o tema visando 
dar suporte teórico para o trabalho, configurando o trabalho ao final como um meio de pesquisa 
acadêmica. 
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PALAVRAS-CHAVE: direito processual civil; responsabilidade civil; direito civil; obrigação de indenizar. 

 
 
13. PODER DE FAMÍLIA  
 
Evandro de Assis Costa; Valéria Souza Teireira Costa; Francisco Ricardo de Morais Arrais  
 
RESUMO 
Este artigo descreve o poder de família, quais os poderes que o pai e a mãe possuem sobre os filhos, 
quais as obrigações que eles possuem enquanto os filhos são menores de idade, o início deste artigo 
será abordado sobre a evolução histórica do direito de família, que teve bastante influencia da família 
Romana, da família Canônica e da família Germânica, e que em função das grandes transformações 
históricas, sociais e culturais ocorridas no mundo, só recentemente o direito de família passou a seguir 
rumos próprios, não se espelhando mais nos Romanos, Germânicos ou Canônicos. Poder de Família 
que é uma necessidade natural, não basta que os pais proporcione a alimentação que são os alimentos 
uteis a subsistência dos filhos e deixá-los crescer, é também dever dos pais educar seus filhos e corrigi-
los quando eles fizerem alguma coisa errada, os pais também devem ensinar valores morais aos seus 
filhos, e que eles tenham a regência de seus bens e cuide deles e da criança enquanto ainda são 
pequenos, aos pais a lei confere esse dever chamado Poder de Família, também será abordado sobre 
os deveres e os direitos que os pais possuem em relação aos filhos menores, e por fim, será tratado 
sobre suspensão, extinção e a perda do poder de família.  
 
PALAVRA-CHAVE: direito de família; família; poder de família. 
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SALA 3 – DIREITO DO TRABALHO E PROCESSO DO TRABALHO 

 

 

 

 

Google meet: https://meet.google.com/oqo-rgbz-nsy  
 
PROFESSORES AVALIADORES: Ana Carolina e Danilo Medeiros 
 
 
1. ADICIONAL DE INSALUBRIDADE E PERICULIDADE E SUA POSSÍVEL 
CUMULAÇÃO. 
 
Bruno Luan Luvizutto Munhoz; Danilo Medeiros Pereira 
 
RESUMO 
Este presente artigo tem como proposta abordar os seguintes temas, adicional de insalubridade e 
periculosidade, precisamente no que tange sua possível ou não cumulação, explicando também 
funcionava o Direito do Trabalho antigamente e em nossos dias atuais. Por conta da consolidação das 
Leis do Trabalho, justamente como informado no Artigo 193 §2º, que traz a ideia de a não cumulação 
dos adicionais de insalubridade e periculosidade, por conta disso de forma até majoritária vem sendo 
usado essa justificação para tal, tanto constando na doutrina como também na jurisprudência. Porém, 
deve ser analisado se essa não junção dos adicionais, ferem o direito do trabalhador. No presente 
momento, há duas propostas de lei que pretendem fazer alteração no devido artigo que não aprovam 
a cumulação de ambos os adicionais que são os projetos de lei 4.983/2013 e o 2.137/15, por tanto, se 
aprovado essas duas propostas será possível que o trabalhador tenha direito de receber ambos 
adicionais sem que haja entendimentos que possa dizer ao contrário. Com base nessa pesquisa feita, 
pode-se dizer que a cumulação dos adicionais de insalubridade e periculosidade é possível, levando 
em consideração as análises apresentadas, onde principalmente observa-se os fatores que possuem 
uma grande divergência entre um adicional e outro, onde ambos se tratam de um direito do trabalhador. 
 
PALAVRAS-CHAVE: adicional de insalubridade; adicional de periculosidade; cumulação dos 
adicionais. 

 
 
2. ESTUDOS ACERCA DA ESTABILIDADE E GARANTIA DE EMPREGO DA 
GESTANTE 
 
Cheizon Tavares Manoel; Danilo Medeiros Pereira 
 
RESUMO 
No ano de 1988, foi reconhecido o direito da mulher e sua estabilidade na gestação, é a respeito desses 
direitos que o presente trabalho é apresentado, através dessa lei foi possível ter a segurança 
necessária e merecida, pois no passado não era reconhecido os direitos em trabalhos executados por 
mulheres, devido os olhares impostos serem masculinos e machistas, onde determinavam e aprovavam 
as leis. Em 1917 foi criada a primeira lei estadual onde protegia a mulher e somente 17 anos após foi 
reconhecido no âmbito federal, pode-se observar o quanto demorou para que a mulher ganhasse seu 
espaço nacional e que vem lutando até hoje, pois mesmo nos dias atuais com leis que amparam, ainda 
sim existe uma desigualdade no piso salarial comparado ao do homem, mesmo dados comprovando 
que a mulher gasta cerca de 90% de seus ganhos com o sustento da família e ainda sofre por ser 
classificada por não ter o mesmo desempenho masculino, mas nota-se a desigualdade em outros 
aspectos além do trabalhista, como na educação onde existem muitas meninas fora da escola que em 
muitos locais precisam abandonar os estudos para ajudar nos serviços domésticos; na política onde o 
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maior número de cadeiras ocupadas ainda são por homens; e as violências sofridas por mulheres sejam 
violências físicas e psicológicas em relacionamentos; e nos casos por discriminação por ser apenas 
mulher. 
 
PALAVRAS-CHAVE: direito do trabalho; leis trabalhistas; história do trabalho; direito da mulher; 
estabilidade da gestante.  

 
 
3. FGTS: A Rentabilidade e o Monopólio da Caixa Econômica Federal na Gestão 
dos Recursos do Fundo 
 
Jonas da Silva Nascimento; Danilo Medeiros Pereira 
 
RESUMO 
O presente artigo acadêmico propõe um estudo acerca da atualização monetária causada pelo 
monopólio da Caixa Econômica Federal na gestão de recursos do Fundo de Garantia por Tempo de 
Serviço (FGTS), forma atual de gestão que se mostra inadequada, tendo em vista a falta de autonomia 
do trabalhador em destinar o patrimônio capitalizado no fundo em uma instituição financeira mais 
benéfica que ofereça uma correção justa acerca dos rendimentos. A partir da evolução histórica e da 
estruturação atual, o artigo acadêmico compara a rentabilidade auferida pelos depósitos do fundo com 
a inflação e com os índices de ativos financeiros de renda fixa e renda variável, como a caderneta de 
poupança, o CDI e a IBOVESPA. Deste modo, a pesquisa demonstra que o patrimônio do trabalhador 
atrelado ao fundo está sendo deteriorado pela inflação, visto que o rendimento anual atual não 
consegue cobrir os índices anuais. Os depósitos do fundo são realizados de forma compulsória, sendo 
encargo do Estado através da Caixa Econômica Federal a administração dos recursos do fundo. 
Portanto, através do princípio da liberdade o trabalhador possui o direito constitucional em optar por 
uma instituição que ofereça uma rentabilidade melhor. O trabalho acadêmico busca demonstrar a 
importância emergencial do FGTS para o trabalhador e salientando que os recursos do fundo vêm 
apresentado taxas de ganhos negativas, ocorrendo uma perda real aos beneficiários das contas. 
 
PALAVRAS-CHAVE: FGTS; caixa econômica federal; inflação; correção monetária. 

 
 
4. TELETRABALHO: Uma Abordagem Sobre o Novo Tipo de Trabalho Existente 
no Ordenamento Jurídico Brasileiro  
 
Larissa Ribeiro de Sousa; Danilo Medeiros Pereira 
 
RESUMO 
Com o avanço da tecnologia e da globalização, obviamente, provocaram severas modificações na 
organização clássica das relações de trabalho, passando a exigir maior versatilidade na prestação de 
serviços. E, claramente para acompanhar as modificações econômicas e sociais que vieram dessa 
nova era, a legislação trabalhista, por meio de sua reforma (lei nº13.467/2017 de 13 de julho de 2017), 
aderiu e reconheceu, expressamente, o gênero de trabalho a distância, tendo como espécie o 
teletrabalho, que difere do trabalho em domicílio. O presente artigo abordará sobre o contexto histórico, 
a revolução e reconhecimento do teletrabalho como modalidade de prestação de serviço. E o que 
diferencia o teletrabalho do trabalho externo. Também em relação ao acidente de trabalho nesta forma 
de labor, vez que o empregado não presta serviço nas dependências do empregador. Em casos de 
acidente de trabalho, de quem é o ônus das provas; medidas de segurança adotadas pelo empregador, 
especificação laborativa em seu contrato, e exclusão da jornada de trabalho para esse tipo de prestação 
de serviço. Modificações advindas com a pandemia, adequações do trabalho presencial para o 
teletrabalho para enfrentar a pandemia da Covid-19. Ainda, apresentará as vantagens e desvantagens 
em trabalhar de forma remota e, quem mais se beneficia dela e as formas de teletrabalho. 
 
PALAVRAS-CHAVE: teletrabalho; reforma trabalhista; segurança; ônus da prova; reflexo da pandemia 
no teletrabalho. 
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5. TERCEIRIZAÇÃO: Um Estudo do Instituto Sob o Prisma do Inciso V da Súmula 
331 do TST e da Ação Declaratória de Constitucionalidade 16. 
 
Thayslaine Lazaro Cordeiro; Elias Kleberson de Brito 
 
RESUMO 
O presente artigo tem por objetivo abordar o tema da terceirização, ante a nova perspectiva trazida 
pelo ordenamento jurídico vigente, que acabou por alterar as possibilidades de terceirização. Faz-se 
também uma análise da evolução histórica do direito do trabalho, demonstrando que os princípios 
protetivos que norteiam esta ciência, sob esta nova ótica acabaram por serem violados. Também são 
abordadas as hipóteses de terceirização, seja na iniciativa privada quanto na administração pública e 
quais os efeitos desta no contexto do trabalhador. Além disso, aborda-se a temática sob a luz do inciso 
V da Súmula 331 do TST e da Ação Declaratória de Constitucionalidade 16 ante o direito de receber 
as verbas trabalhistas pelo obreiro. 
 
PALAVRAS-CHAVE: terceirização; administração pública; iniciativa privada, ação declaratória de 
constitucionalidade 16.  

 
 
6. CAMINHONEIROS: Condições Precárias de Trabalho e Riscos 
 
Amanda Narcisa Guilhermiti de Lima; Danilo Medeiros Pereira 
 
RESUMO 
Os caminhoneiros são profissionais essenciais para economia do país, porém enfrentam grandes 
problemas em relação à jornada de trabalho, como jornada excessiva, prazos curtos de entrega, 
perigos nas estradas, sendo a profissão que mais sobre acidentes de trabalho. Devido ao trabalho 
desumano desses profissionais há a necessidade de enfatizar os pontos mais críticos das dificuldades 
que eles passam diariamente para entregar as mercadorias. O uso de substâncias para que se 
manterem por mais tempo acordados, sendo elas lícitas ou ilícitas também é um ponto crítico da 
profissão, pois há grande possibilidade de afetar a saúde. A saúde mental desses profissionais também 
tem que ser levada em consideração pelo fato de passarem vários dias longe da família, e muitas vezes 
sem poder manter contato dependendo o local onde estão. O estudo tem como objetivo através de 
pesquisas aprofundadas sobre a profissão e as leis que os protege mostrar a realidade dita por eles 
mesmos e a lei propriamente dita do que é o correto a ser seguido por esses profissionais, tentando 
conscientizar empregadores do ramo e até mesmo os próprios caminhoneiros sobre os riscos. 
Aprofundando também a um estudo de caso feito através de um questionário informal aplicado e 
respondido por alguns profissionais do ramo que confirmam sobre a precariedade em que trabalham e 
os riscos e medos em que ficam exposto todos os dias. 
 
PALAVRAS-CHAVE: caminhoneiros; jornada de trabalho; condições de trabalho. 

 
 
7. TRABALHO INFANTIL: A Historicidade da Proteção da Criança e do 
Adolescente 
 
Pâmela Meirella de Frias Porto; Danilo Medeiros Pereira  
 
RESUMO 
O presente artigo tem por objetivo abordar o tema do trabalho infantil, sua proibição frente ao nosso 
sistema legislativo e as consequências causadas pelo ato, bem como o motivo de sua contínua 
ocorrência. Discorre-se ainda sobre o histórico do trabalho infantil e as causas. Faz-se também uma 
análise da proteção do menor, bem como os limites de idade mínima para o labor e as condições em 
que estas podem ser realizadas para que não haja violação dos direitos de crianças e adolescentes.  
Também é abordada a proteção dada às crianças e adolescentes nas leis trabalhistas, junto com o 
Estatuto da Criança e do Adolescente, que se refere à idade mínima consentida para o labor, jornada 
de trabalho e condições especiais para a realização do trabalho. De maneira sucinta, existem vários 
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casos de trabalho infantil, e muitas das vezes os menores entram nessa vida para “ajudarem” seus 
familiares, pois são de baixa renda e na grande maioria considerados pobres economicamente. Esse 
é o jeito principal para não passarem fome. Nesse caso, podemos presenciar crianças vendendo balas 
no semáforo ou somente pedindo dinheiro pelas ruas das cidades. Portanto, é uma ação comum 
trabalhar para ajudar a família para não morrer de fome. 
 
PALAVRAS-CHAVE: trabalho infantil; proteção; criança e adolescente.  

 
 
8. A LIVRE INICIATIVA DA ATIVIDADE EMPRESÁRIA VERSUS A PROTEÇÃO DO 
TRABALHADOR FRENTE AO ABUSO DO PODER ECONÔMICO 
 
Lohanny Gabriella Gonçalves Gomes; Elias Kleberson de Brito  
 
RESUMO 
A livre iniciativa é um princípio fundamental, é da sua essência que os preços de bens e serviços sejam 
estabelecidos pelo mercado. O princípio da livre iniciativa é decomposto em alguns elementos que lhe 
dão conteúdo, todos eles desdobrados no texto constitucional. Sendo assim, o núcleo do conceito de 
livre iniciativa é a liberdade de empresa, conceito materializado no parágrafo único do art. art.170 da 
Constituição Federal. Para fins do presente trabalhado, será dado destaque restrito ao princípio da livre 
iniciativa, que apesar de aparecer no texto constitucional como fundamento da ordem econômica e da 
Republica Federativa do Brasil, possui natureza principiológica dada sua natureza e importância. A livre 
iniciativa é atributo inalienável do ser humano e deve ser compreendida na dimensão de compromisso 
que envolve a sociedade e o Estado. Ao conferir a livre iniciativa a natureza de princípio, importa 
reconhecer em sua base a liberdade como um dos fatores estruturantes da ordem jurídica justa. 
 
PALAVRAS-CHAVES: livre iniciativa; atividade empresária; trabalhador; poder econômico. 

 
 
9. TRANSGÊNERO: A Dificuldade Para Entrar no Mercado de Trabalho 
 
Vitória Garcia Alves; Danilo Medeiros Pereira 
 
RESUMO 
No Brasil existem certas minorias que pelejam para alcançar seus direitos, destacam-se os 
homossexuais e as mulheres, assim como movimentos feministas ganharam força com o decorrer dos 
anos o movimento a favor dos direitos igualitários dos homossexuais e transgêneros vem aumentando 
buscando igualdade e respeito perante aos olhos sociais, bem como, no âmbito jurídico. Tendo em 
vista este preceito o presente artigo abordará as principais dificuldades encontradas por pessoas 
transgênero, ao dedicar-se a inserir no mercado de trabalho e na sociedade em meio ao todo 
preconceito existente. O presente artigo apresenta informações sobre as razões que transformaram o 
Brasil no país que mais mata pessoas ditas transexuais, homossexuais e simpatizantes no mundo e de 
como esta violência prejudica os direitos fundamentais de um indivíduo. Apesar deste fato, busca 
demonstrar a infindável luta por respeito e direitos perante a sociedade que até pouco tempo 
considerava doença o fato de uma pessoa ser homossexual, travesti ou transexual, muito embora o 
tema até hoje seja discutido como doença por parlamentares e juízes com a famosa frase “CURA GAY”, 
nota-se que o avanço vem de passos curtos de mãos dadas com todo o preconceito existente. Busca 
ainda com a pesquisa esmiuçar a interpretação sobre transgênero bem como discussões sobre gênero 
em frente à sociedade e em consequência seus direitos a luz da lei brasileira buscando sempre a 
harmonia com os direitos humanos. 
 
PALAVRAS-CHAVE: transexuais; mercado de trabalho; direitos humanos; discriminação; preconceito. 
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10. OS REFLEXOS PSICOLÓGICOS DO ACIDENTE DE TRABALHO 
 
Jéssica dos Santos Silva; Elias Kleberson de Brito  
 
RESUMO 
A finalidade desse artigo é expor e alertar a todos os leitores que ambientes de trabalho inadequados, 
acompanhados de condutas lesivas ao empregado, podem acarretar distúrbios, disfunções, 
transtornos, perturbações e assim proporcionando sérios problemas psicológicos para o trabalhador. 
Problemas esses, que geram danos muitas vezes irreparáveis, deixando marca ou até mesmo sequela 
para quem sofre e também para quem convive ao seu redor.  Os reflexos psicológicos no ambiente de 
trabalhado está se tornando algo muito comum e marcante, e, na maioria das vezes pode ser evitado 
ou até mesmo tratado da forma correta, ou se for coibido no início pelo empregador, tais atos não 
precisam da intervenção da lei, porém em casos mais delicados se for necessário o afastamento do 
funcionário em decorrência da  gravidade em vista de sempre preservar a saúde e a integridade física 
e mental de todos e tornar o local de trabalho um ambiente seguro e saudável para todos. 
 
PALAVRAS-CHAVES: transtornos e distúrbios mentais; danos psicológicos; danos morais. 

 
 
11. RESCISAO E SUSPENSÃO DO CONTRATO DE TRABALHO 
 
Letícia Maia de Oliveira Gonzaga; Danilo Medeiros Pereira 
 
RESUMO 
O Direito do Trabalho tem o objetivo de proteger o trabalhador. No decorrer da história, passou por 
muitas tentativas e percalços. Mas tem-se uma vertente que orienta que é a Consolidação das Leis 
Trabalhistas, conquistada em 1943 que regula as relações de emprego, e atualmente, além dela, a 
Constituição Federal de 1988. Nos dias atuais se faz necessário nos orientar conforme as modificações 
que a sociedade sofre. E apesar de todas as dificuldades, a legislação precisa acompanhar esse ritmo 
de evolução. A relação de trabalho tem passado por modificações nunca imagináveis. E recentemente, 
passa por um período delicado – Pandemia do COVID - 19 – que tem deixado as relações de trabalho 
totalmente sensíveis e instáveis, como jamais um legislador de 1943, ou de uma década passada 
poderia imaginar. Mas mesmo assim, ainda tem-se como nos pautar nas diversas formas de contratos 
de trabalho e inúmeros direitos/deveres das partes envolvidas na relação. Será citado nesse artigo 
algumas considerações a respeito das rescisões em determinados tipos de contrato de trabalho, e, 
será abordado brevemente a respeito da suspensão deste. 
 
PALAVRAS-CHAVE: rescisão do contrato de trabalho; suspensão do contrato de trabalho; direito do 
trabalho; reforma trabalhista. 

 
 
12. CONTRATO DE TRABALHO INTERMITENTE 
 
Renan Mendonça Martins; Danilo Medeiros Pereira 
 
RESUMO 
A reforma trabalhista, e suas inúmeras mudanças, inovações, salienta a criação de um novo modelo 
de contrato de trabalho: o contrato de trabalho intermitente. Modelo criado sob um vínculo de emprego, 
com salários variáveis, conforme a demanda do empregador. Os legisladores justificam tal criação, com 
a ideia de retirar os trabalhadores da informalidade e assim diminuindo o índice de desemprego no 
país. O intuito do presente trabalho é realizar um estudo do contrato de trabalho intermitente nas leis 
vigentes no Brasil, apresentando os benefícios tanto para o empregado e empregador, e verificando se 
esta nova modalidade irá cumprir a promessa de tirar os trabalhadores da informalidade e reduzir o 
desemprego no país. A metodologia empregada no presente estudo, foi o método discursivo, a 
pesquisa bibliográfica e em especial a legislação do contrato de trabalho intermitente (Lei n° 
13.467/2017). A pesquisa feita, nas legislações atuais, permitiu concluir, que este novo modelo de 
contrato tem uma grande chance de prejudicar os postos de trabalho no país, camuflando o aumento 
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da taxa de empregos, sem uma garantia de dar renda. Identificou também falhas e pontos que precisam 
sofrer melhorias para a não precarização do trabalho no Brasil através deste modelo de contrato de 
trabalho intermitente. 
 
PALAVRAS-CHAVE: direito do trabalho; reforma trabalhista; leis trabalhistas; contrato intermitente, lei 
n° 13.467/2017. 

 
 
13. ACESSO À JUSTIÇA E A REFORMA TRABALHISTA: AVANÇO OU 
RETROCESSO? 
 
Vania Aparecida de Queiroz; Neri Tisott 
 
RESUMO 
A concessão da justiça gratuita àqueles que não possuem meios para arcar com as custas de um 
processo judicial, contudo, precisam demandar foi a forma encontrada pela atual legislação pátria a fim 
de garantir que o direito fundamental ao acesso judiciário fosse efetivado. Contudo, a reforma 
trabalhista, através da Lei 13.467/17, que alterou diversos dispositivos da CLT – Consolidação das Leis 
Trabalhistas, impôs que, para que o trabalhador tenha direito à Justiça Gratuita, este deve comprovar 
a sua hipossuficiência, diferentemente da regra anterior à reforma, que impunha a Justiça gratuita ao 
reclamante, em qualquer situação. A ideia é que demandas iniciadas pela má-fé do trabalhador possam 
diminuir, porém, o trabalhador de boa-fé também pode ficar com receio de demandas, com medo de 
vir a ser condenado em custas. Dessa forma, analisaremos no presente estudo, de cunho bibliográfico, 
a partir do método dedutivo, se a reforma trabalhista, no quesito acesso à justiça tem sido efetiva. 
 
PALAVRAS-CHAVE: dignidade do trabalhador; direitos fundamentais; direitos trabalhistas. 

 
 
14. A REFORMA TRABALHISTA: O Princípio da Proteção ao Trabalhador e a 

Flexibilização dos seus Direitos 

 
Vanessa Ribeiro Pugas; Ana Carolina Gonçalves Valença 
 
RESUMO  
Este trabalho é uma pequena pesquisa já realizada para conclusão de curso, tendo como objetivo 
apresentar as abordagens da reforma trabalhista no cenário atual e assim tecer algumas conclusões já 
manifestadas. A metodologia empregada é a da pesquisa bibliográfica e de artigos científicos que 
abordam a temática em questão. Para tanto, discute-se o princípio da proteção ao trabalhador e a 
reforma trabalhista. É necessário ter ciência da reforma e suas modificações, bem como no 
atendimento das obrigações já garantidores pelo direito trabalhista. O primeiro capítulo trata-se do 
surgimento do direito do trabalho, assim como o princípio da proteção ao trabalhador e a questão do 
negociado sobre o legislado. Assim, os resultados apontam que a flexibilização das leis trabalhistas se 
mostra como uma grande ameaça ao Direito do Trabalho e aos direitos trabalhistas duramente 
conquistados.  
 
PALAVRAS-CHAVE: constituição federal; direitos trabalhista; princípios da proteção; flexibilização.  
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Google meet: https://meet.google.com/kkp-wagg-vgt  
 

PROFESSORES AVALIADORES: Marcos Akamine e Cristiane Meneghette 
 

 

1. ESTATUTO DO DESARMAMENTO: O Objetivo Inalcançável 
 
Anderson Rubio Martins; Marcos Vinícius Massaiti Akamine  
 
RESUMO 
Criado em 22 de dezembro de 2003, a Lei 10.826 (Estatuto do Desarmento) tem como objetivo reduzir 
os números de homicídios por arma de fogo. A ideia é reduzir o número de armas nas mãos da 
população brasileira para conseguintemente reduzir os números de homicídios. No entanto, a pauta de 
restringir o uso de arma da população, não é recente, vem desde a época colonial. Com o passar dos 
anos, este objetivo não tem saído como previsto, os números de homicídios vêm aumentando a cada 
ano. Em 2017, o número de homicídios chegou a 65.602 mil e com a taxa de 31,6 por cada 100 mil 
habitante. Por esse motivo, o Brasil encontra-se em 2º lugar no rank de pais mais violente da américa 
do sul, apenas atrás da Venezuela. Ademais, o referido estatuto vem retirando apenas armas ilegais 
das mãos da população honesta e não surtindo efeitos em meio a organizações criminosas e bandidos, 
são estes, a maioria, que não vão de acordo com a legislação. Desta forma, o presente artigo tem como 
objetivo demonstrar o quão falho se monstra o estatuto do desarmento. Tem-se como norte, artigos 
científicos de diversos autores, estáticas verídicas, bibliografia e a própria legislação. 
 
PALAVRAS-CHAVES: ineficácia; estatuto do desarmamento; homicídios. 

 
 
2. APLICABILIDADE E EFICÁCIA DA LEI 13.964/19 
 
Gildailson da Costa Tenorio; Danilo Medeiros Pereira  
 
RESUMO 
No Estado Democrático de Direito que é o Brasil, conforme a Constituição Federal de 1988 foi 
aprovada a Lei 13.964/2019, proveniente de um projeto do Governo denominado de Pacote 
Anticrime. Desse modo com a sua aprovação pelo Congresso Nacional, o Código Penal e o Código 
de Processo Penal sofreram alterações, ocasião em que o referido artigo acadêmico irá trazer 
breves comentários acerca das modificações pela lei penal, mais vale lembrar que essa 
alteração/mudança se não for benéfica se sujeita ao princípio da irretroatividade, só se aplicando 
aos crimes cometidos após o início de vigência da lei, onde trás também pensando em combater 
a corrupção nos crimes de lavagem de dinheiro. Seu objetivo é fornecer uma visão teórica do 
comportamento criminoso dos criminososbrasileiros e lidar com o impacto da redução da 
superlotação nas prisões, em termos da devolução de bens devolvidos ao Ministério das Finanças 
Públicas ou das vitimas envolvidas, principalmente na sociedade brasileira. Não se trata apenas 
de aplicar a mesma justiça que outros setores sociais e econômicos. Desse modo é importante 
pontuar que todas as alterações que foram feitas pela seguinte lei acerca do Pacote Anticrime,  
impuseram maior rigor na aplicação da lei penal, reduzindo assim o espaço de liberdade do indivíduo 
submetido à persecução penal estatal. Portanto é inarredável que os operadores do direito e 
bacharéis em direito perscrutem a compatibilidade vertical entre estas normas recém positivadas e a 
Constituição da República de 1988, dá-se a  envergadura máxima dos princípios do devido processo 

https://meet.google.com/kkp-wagg-vgt


ASSOCIAÇÃO DE ENSINO E CULTURA DE MATO GROSSO DO SUL 
MANTENEDORA DAS 

FACULDADES INTEGRADAS DE TRÊS LAGOAS 
XII ENCONTRO CIENTÍFICO DOS ESTUDANTES DA AEMS 2020 

Av. Ponta Porã, n.º 2750, Distrito Industrial – Três Lagoas – MS 
http://ecaems.aems.edu.br 

 
 

legal e da dignidade da pessoa humana, possivelmente em xeque com a nova roupagem de certos 
institutos de processo e direito penal em um Estado Democrático de Direito.  
 
PALAVRAS-CHAVE: constituição federal; corrupção; código penal; código de processo penal; lavagem 
de dinheiro; pacote anticrime. 

 
 
3. LEI MARIA DA PENHA: Das Agressões à Aplicabilidade e Consequências 
 
Laís Jordane Paixão Neres; Danilo Medeiros Pereira  
 
RESUMO 
O presente artigo busca fazer uma análise mais abrangente da Lei Maria da Penha (Lei 11.340/2006). 
Têm por escopo apresentar a trajetória da mulher até a atualidade, em busca de socorro em 
decorrências das agressões sofridas no âmbito familiar e social. Explorando a luta travada por elas, 
com a finalidade de pôr um fim em todas as violências praticadas contra si e visando alcançar os seus 
direitos necessários perante a sociedade. Os movimentos organizados por mulheres, ao longo dos 
anos foram surgindo efeitos, em relação à alguns aspectos, a exemplo disso tem-se o direito ao voto. 
A luta para abolir dispositivos altamente discriminatório do Código Civil de 1916. Abordará ainda, o 
marco histórico, os direitos e lutas, atuação policial, a violência doméstica e familiar de acordo com a 
lei, a finalidade da media protetiva e suas peculiaridades, os aspectos duvidosos e as formas 
especificas de violência, pois há diversas modalidades de serem praticadas. A violência doméstica, é 
uma realidade que acontece com bastante frequência no Brasil, e, para que isso seja amenizada a Lei 
Maria da Penha vem buscado solucionar esses problemas através de suas políticas públicas de 
proteção à mulher, objetivando a sua eficácia. Porém infelizmente não está sendo fácil diminuir a 
violência contra a mulher, as agressões físicas e psicológicas cometidas dentro de casa. Pois, ainda é 
algo que deixa a desejar, em virtude da falta de comunicação, coragem para denunciar seu parceiro ou 
até mesmo em razões de ameaças constantes advindas dele. 
 
PALAVRAS-CHAVE: lei maria da penha; conquistas; agressões; polícia judiciária. 

 
 
4. PRINCIPIO DA INSIGNIFICÂNCIA: Como excludente de tipicidade e sua 
aplicabilidade no Direito Penal Brasileiro. 
 
Laura Pires Miranda; Danilo Medeiros Pereira 
 
RESUMO 
O presente artigo tem por finalidade analisar o principio da insignificância ou crime de bagatela no 
Direito Penal Brasileiro, sua origem histórica, conceito, sua finalidade que visa estabelecer limites para 
a tipicidade, os requisitos para sua aplicabilidade tais como mínima ofensividade, nenhuma 
periculosidade social da ação, reduzidíssimo grau de reprovabilidade do comportamento e 
inexpressividade de lesão jurídica provocada. Apontar os motivos que exclui a tipicidade material do 
delito, ou seja, quando aplicada à insignificância no caso concreto, exclui-se o crime. Observa-se que 
tal principio não tem previsão legal, uma vez que foi embasado nas jurisprudência, porém vem tendo 
grande proporção no meio social e jurídico,sendo muito utilizado tanto nos tribunais superiores quanto 
nos inferiores. Esse trabalho também visa mostrar decisões, ementas, entendimentos dos tribunais, 
como Supremo Tribunal Federal, e Superior Tribunal de justiça, onde ambos analisam os casos 
concretos, sendo assim, reconhecendo a necessidade da insignificância aplicasse-se o princípio da 
insignificância. E por arremate, concluir sobre a importância e a necessidade de uma maior utilização 
desse principio pelos aplicadores de direito, uma vez que o direito penal é a ultima ratio, ou seja utilizar 
a lei penal como um ultimo recurso, somente em casos de extrema necessidade ou quando não houver 
outros meios a ser aplicados. 
 
PALAVRAS-CHAVE: principio da insignificância; excludente de tipicidade; aplicabilidade; direito penal.   
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5. ESTUPRO: O Poder da Palavra da Vítima Para Condenação ou Absolvição do 
Acusado 
 
Valdir Ribeiro dos Santos Júnior; Marcos Vinícius Massaiti Akamine  
 
RESUMO 
O presente artigo tem por objetivo expor a atual situação em relação a problemática das sentenças 
proferidas para os crimes contra a dignidade sexual e sugerir métodos que proporcionem uma maior 
segurança jurídica, evitando uma possível condenação injusta; com ênfase nos crimes de estupro, onde 
a palavra da vítima tem maior valoração pelos magistrados. Tendo como fonte fatos reais, doutrinas, 
jurisprudência, e estudos sociais e jurídicos. Considerado o pior crime contra a dignidade sexual, o 
estupro em todas as suas modalidades é considerado crime hediondo, tendo em vista a crueldade do 
ato, principalmente quando a vítima é uma criança indefesa. Sendo um crime praticado às escondidas, 
o estupro em sua maioria é transeunte não deixando vestígios, por tanto, o elemento fundamental para 
prosseguir com a denúncia é a palavra da vítima, o que causa grande debate quando não analisada 
com demais elementos probatórios, em razão de uma possível condenação injusta. Nesse sentido, a 
presente pesquisa abordará o contexto histórico do crime de estupro, tipificação legal no ordenamento 
jurídico brasileiro, traumas decorrentes deste ato cruel e valoração da palavra da vítima, sugerindo 
meios que proporcionem uma sentença mais justa. 
 
PALAVRAS CHAVE: estupro; palavra da vítima; vítima, criança; crime sexual; dignidade sexual.  
 
 

6. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA: Agressoes Contra a Mulher e Suas Percepçoes 
 
Mirian Vida de Oliveira; Danilo Medeiros Pereira  
 
RESUMO 
O objetivo desse estudo é sobre como a violência tem sofrido destaque no cotidiano do pais, a violência 
domestica referes se a toda forma de violência, incluindo principalmente mulheres referendo aos 
comportamentos praticados no âmbito familiar e não podemos aceitar violência como um fato normal, 
pois mulheres sofrem em casa, com abuso do marido, e esse fato desenvolve em qualquer lugar 
fazendo com que a mulher fique discriminada e com vergonha sobre aquele fato que gera uma situação 
desagradável, sendo a maioria das vezes a mulher violentada por pessoas próximas familiar do que 
estranhos, entender essa questão deve requer cuidados que efetiva uma vida melhor pra mulher que 
sofre com essa dor e constrangimento, com esse estudo possibilitou transação no caminho das 
mulheres por busca de ajuda e apoiar uma as outras como um todo, pra enfrentar essa agressão com 
possibilidade do enfrentamento desse problema, a maioria das mulheres se sente isolada no âmbito 
familiar e longe das redes sociais, dando assim probabilidade de o agressor agir de forma 
inconveniente. 
 
PALAVRAS-CHAVE: violência doméstica; lei penal; violência contra a mulher. 

 
 
7. PSICOPATIA: Conceito e a Criminalização do Psicopata no Brasil 
 
Thiago de Souza Amaral; Danilo Medeiros Pereira  
 
RESUMO 
Na decorrência de alguns anos, o interesse em saber mais sobre esse assunto vem se tornando maior, 
estudar o porquê das pessoas cometerem crimes tão violentos e sem sentimento algum. Também não 
se deve deixar para trás o pensamento de que é de suma importância que seja feito esse estudo para 
que auxilie magistrados a encontrar um resultado mais preciso em julgamentos como esse. Esse 
assunto por mais que seja bem procurado, não há algo que fale detalhadamente para sanar toda e 
qualquer dúvida da sociedade. Foi utilizado doutrina e alguns artigos escritos por profissionais para 
embasar este presente trabalho. Chegou-se à conclusão de como é tomada as decisões no Brasil e 
como isso é feito e essa maneira é feita pensando sempre na justiça, na vítima e na família da vítima, 
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algo que muitas pessoas não sabem como é feito e agora as pessoas poderão entender e ver que as 
decisões são tomadas com muito comprometimento e sabedoria. Jamais se pode imaginar que pode 
haver um psicopata em algum lugar que você esteja, pode acontecer de ir até a padaria, ao mercado, 
ao shopping e deparar-se com alguém com esse transtorno e não saber, pois não é algo que está 
estampado no rosto das pessoas, a questão é saber analisar os comportamentos e ao identificar, saber 
se distanciar ou ajudá-lo a procurar ajuda sem demonstrar julgamento. 
 
PALAVRAS-CHAVE: psicopatia; transtorno; criminalização; imputabilidade.  

 
 
8. O REFLEXO DO ACORDO DE NÃO PERSECUÇÃO PENAL NO 
ORDENAMENTO JÚRIDICO BRASILEIRO 
 
Lucas Moreira Goes; Marcos Vinícius Massaiti Akamine  
 
RESUMO 
Este feito, tem como objetivo, não só a realização de uma análise amiúde ao acordo de não persecução 
penal, mas também todo o reflexo de sua aplicação ante um ordenamento jurídico extremamente 
moroso, ineficiente e oneroso, que não só implica em altos gastos ao erário público, mas também na 
impunidade estatal. Embora a justiça consensual não seja um tema recente em nosso ordenamento, o 
acordo de não persecução penal vem, atualmente, ganhando grande visibilidade dentro da esfera 
criminal, principalmente em razão do grande sucesso que sua recepção resultou nos mais diversos 
sistemas jurídicos no mundo. Insta salientar que o acordo de barganha, hoje adotado no Brasil, não 
traz benefícios apenas aos investigados que se comprometem ao cumprimento das cláusulas do 
acordo, mas também a todo o sistema processual que deixa de empreender tempo e esforços 
exorbitantes em procedimentos que poderiam, simplesmente, ser resolvidos de maneira consensual, o 
que, concomitantemente, suscita na possibilidade de direcionamento da estrutura e dos recursos do 
judiciário para o combate de crimes mais graves, podendo, assim, despender a necessária atenção e 
tempo em assuntos que demandam maior fragilidade para seu eficaz cumprimento, de modo que nos 
permite ter a clara ótica de que o novo modelo de justiça criminal vigente ordena um consenso entre 
efetividade, celeridade e eficiência.  
 
PALAVRAS-CHAVE: acordo de não persecução penal; barganha; ordenamento jurídico; justiça; 
celeridade; eficiência. 

 
 
9. A NOVA LEI DE ABUSO DE AUTORIDADE 
 
Helder Roberto Miguel; Juliana Miranda Alfaia da Costa 
 
RESUMO 
O presente trabalho traz uma análise dos principais pontos da nova lei de abuso de autoridade, 
expondo quais foram as mudanças referentes à lei anterior, quem são considerados 
funcionários públicos, e quais as pessoas que podem ser equiparadas à funcionário público 
na esfera penal e em quais situações eles cometem crimes de abuso de autoridade, as 
espécies de crimes, os tipos de sanções a serem aplicadas, também será abordada as 
alterações da lei de prisão temporária, ECA, e do estatuto da Ordem dos Advogados do Brasil. 
Para tanto, é utilizado do método dedutivo, constituindo o estudo a partir de pesquisa 
bibliográfica em livros de direito, sites da internet, leis e jurisprudências. 
 
PALAVRAS-CHAVE: agentes públicos; dolo específico; crimes de detenção. 
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10. A PERSPECTIVA DA JUSTIÇA NA VIOLÊNCIA DOMÉSTICA COM FULCRO 
EM LEGISLAÇÕES ANTERIORES E VIGENTES BRASILEIRAS 
 
Gabriele de Oliveira Nunes; Marcos Vinícius Massaiti Akamine  
 
RESUMO 
O presente artigo, intitulado “A perspectiva da justiça na violência doméstica com fulcro em legislações 
anteriores e vigentes brasileiras”, tem por objetivo avaliar, de forma subjetiva, as legislações que 
trataram e tratam da violência doméstica e seus efeitos de justiça para as pessoas vitimadas. A escolha 
deste tema justifica-se devido à dificuldade em conciliar a eficácia da legislação com a satisfação das 
vítimas. Nota-se, nesse sentido, que há inúmeros dilemas a serem enfrentados quando da aplicação, 
pelas autoridades, das leis que tratam da violência doméstica. Contudo, verifica-se que a questão é 
ainda mais conflituosa, quando se observa a vasta insatisfação das vítimas, seja pelo rigor, seja pela 
brandura das medidas adotadas. Dessa forma, o ponto fulcral deste artigo é analisar que a problemática 
da violência doméstica, apesar de parecer ter sido solucionada com a Lei Maria da Penha, deve ser 
analisada, também, por outra perspectiva, qual seja, a da justiça, uma vez que quaisquer questões que 
circundam processos de violência doméstica inferem grandiosa e diretamente na vida dos envolvidos 
e nem sempre a lei fornece a solução mais satisfatória às vítimas. Para tanto, utiliza como fontes leis, 
artigos e doutrinas que abarcam a temática. Desse modo, conclui-se que o ideal de justiça difere de 
acordo com o ponto de vista de cada um, fazendo com que qualquer lei que envolva a questão seja, 
de certa forma, injusta. 
 
PALAVRAS-CHAVE: lei 9.099/1995; lei maria da penha; delegacia da mulher; juizado especial 
criminal. 

 
 
11. A AUDIÊNCIA PRELIMINAR DOS JUIZADOS ESPECIAIS CRIMINAIS NO 
ÂMBITO DA JUSTIÇA ESTADUAL 
 
Rinaldo Marcos Roldão Júnior; Marcos Vinícius Massaiti Akamine 
 
RESUMO 
O presente trabalho tem como objetivo, uma análise acerca da Lei de Juizados Especiais Criminais (Lei 
nº 9099/99), analisando as suas características, limites de legitimidade e eficácia para tratar dos crimes 
de menor potencial ofensivo e dar soluções pacíficas, simples e econômicas para o referido tema. 
Considerando que os Juizados Especiais Criminais tem como cerne a conciliação, transação penal e a 
substituição das penas privativas de liberdade por institutos menos lesivos e que garantam a efetiva 
resolução do problema e reparação do dano causado à vítima, ao longo do presente artigo serão 
tratados temas como: Crimes de menor potencial lesivo, transação penal, audiência preliminar e demais 
características do referido instituto. 
 
PALAVRAS-CHAVE: direito processual penal; juizados especiais criminais; lei nº 9.099/1995; crimes 
de menor potencial lesivo. 

 
 

12. EFEITOS DO PRINCIPIO DA ADEQUAÇÃO SOCIAL 
 
Michel Henrique Anhussi Vilalon; Danilo Medeiros Pereira 
 
RESUMO 
Este artigo tem como função trazer em palpa os efeitos do principio da adequação social na atual 
sociedade. Por meio de pesquisas realizadas e embasadas em mestres, doutores, doutrinas e 
doutrinadores de credibilidade indubitável. A adequação social da conduta em direito penal ou o valor 
dos sentidos sociais na interpretação da lei penal A adequação social da conduta traduz-se num 
princípio de valoração geral da ação que adquire uma importância fundamental não só ao nível da 
interpretação da regra de direito penal como da regra de direito civil, do direito do trabalho, e de outros 
ramos de direito. Colocar brincos, furar um piercing, fazer tatuagens, procedimentos estéticos e 
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cirurgias invasivas. Procedimentos comuns e corriqueiros em nossa sociedade que não causam 
nenhuma repulsa ou olhar de desaprovação, pois desde os primórdios da sociedade moderna convive-
se com esses procedimentos. Mas com um olhar mais legislativo pode se analisar a similaridade desses 
procedimentos com o que vem descrito no artigo 129 do Código Penal, o qual prevê pena de detenção 
de três meses a um ano a quem ofender a integridade corporal ou a saúde de outrem. Mas o que tirou 
a tipicidade penal das condutas supracitadas? Eis a notoriedade do principio da adequação social. 
Tem-se o referido principio como que não pode ser considerada criminosa a conduta que embora seja 
tipificada como crime em lei não afronte o sentimento social de justiça.  
 
PALAVRAS-CHAVE: código penal; tipicidade; princípio da adequação social.  

 

 

13. O ESTUDO ACERCA DA PSICOPATIA E SUA CULPABILIDADE 

 
Larissa de Andrade Antunes; Danilo Medeiros Pereira 
 
RESUMO 
Justifica-se a escolha do presente tema, estudar e analisar as consequências jurídicas impostas aos 
agentes criminosos considerados como “psicopatas infratores” no âmbito penal, bem como a polêmica 
na doutrina e na jurisprudência, quanto à forma que um psicopata vem sendo tratado e sendo 
responsabilizado por suas ações criminosas, perante o artigo 26, parágrafo único do Código Penal 
Brasileiro e, também, explanar o porquê de tanta reincidência em crimes bárbaros no nosso país. No 
início do trabalho, foi demonstrado a forma que a psiquiatria forense chegou ao nosso país, e como foi 
sendo modificada, conforme necessário, e estudos relacionados aos aspectos etiológicos do 
comportamento criminoso, seus parâmetros biológicos, psicológicos e sociais. A psicopatia é um tema 
que desafia há tempos as ciências criminais e a própria Justiça, pois considera a controvérsia sobre o 
que seja a psicopatia, ou seja, doença metal, doença moral ou transtorno de personalidade. Ademais, 
a discussão se estende a considerar se o psicopata deve ser configurado como imputável, semi-
imputável ou inimputável, bem como qual seria, por consequência, a sanção penal adequada a esses 
indivíduos quando praticam infrações penais, e se há uma cura para tal transtorno, e a ressocialização 
deste indivíduo. A psicopatia, também chamada de transtorno de personalidade antissocial, confere 
aos psicopatas um nível elevado de crueldade em seus atos criminosos, podendo ser facilmente 
constatado no momento em que se analisa cada etapa de um homicídio por eles praticado. 
 
PALAVRAS-CHAVE: psicopatia; direito penal; imputabilidade. 
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Apresentação Oral 
 

SALA 5 – DIREITO PROCESSUAL CIVIL 

 

 

 

 

Google meet: https://meet.google.com/tqp-bruz-zuj  
 
PROFESSORES AVALIADORES: Francisco Arrais e Juliana Alfaia 
 
 
1. UMA ANÁLISE A RESPEITO DOS PODERES DO RELATOR NO CPC ATUAL  
 
Amanda Gomes Silva; Francisco Ricardo de Morais Arrais  
 
RESUMO 
Os recursos representam uma importante área do Processo Civil, que permite que decisões de 
instâncias inferiores sejam analisadas novamente nos Tribunais, onde haverá ao menos três julgadores 
para analisar o mérito do recurso. Contudo, o artigo 932, do Código de Processo Civil trata dos poderes 
do relator, sendo que em algumas situações o destino do recurso é analisado monocraticamente. Tais 
poderes contribuem para que processos meramente protelatórios, sem fundamentação, fora do prazo 
ou com desrespeito a qualquer outro requisito nem ao menos seja julgado, evitando que tais processos 
sejam finalizados o quanto antes, dando lugar para outros que realmente tenham capacidade para 
julgamento. A esfera recursal está cheia de processos, e a atuação do relator visa tentar eliminar e 
impedir que possam trancar pauta processos que não possuem condições de julgamento, evitando que 
a turma ou o pleno do Tribunal se reúnam sem necessidade, ressaltando que, enquanto muitas pessoas 
fazem o uso das esferas processuais e recursais visando trazer danos às partes do processo, existem 
outras tantas sendo injustiçadas e dependem da rápida resposta jurisdicional para encontrar respando 
ao seu sofrimento. Nessa seara, o presente artigo analisou a respeito dos poderes no relator no atual 
CPC, bem como a importância para o processo civil acerca da atuação do relator. Para a realização da 
pesquisa foi usado o método dedutivo. 
 
PALAVRAS-CHAVE: celeridade processual; Dignidade Humana; Efetivação da Justiça; Poderes do 
relator. 

 
 
2. DUPLO GRAU DE JURISDIÇÃO E A SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA 
 
Gabriel Feitosa dos Reis; Francisco Ricardo de Morais Arrais  
 
RESUMO 
O presente artigo é o resultado de pesquisas bibliográficas e jurisprudenciais, com o objetivo de 
apresentar o que é o duplo grau de jurisdição e qual a relação do referido princípio basilar do direito 
com a supressão de instância. De maneira simplificada, o duplo grau de jurisdição é o direito que os 
litigantes possuem de terem uma decisão judicial proferida por um juízo “a quo” reexaminada mediante 
recurso para um juízo “ad quem”. Já a supressão de instância ocorre quando o juízo “ad quem” analisa 
uma matéria não analisada pelo juízo “a quo”. A supressão de instância viola o duplo grau de jurisdição, 
direito ao contraditório, ampla defesa e o devido processo legal, todos esses são princípios 
fundamentais para o direito, devendo ser observados em todo e qualquer processo, sob pena de 
nulidade processual. O presente artigo foi dividido em cinco tópicos, sendo o primeiro uma breve 
introdução aos temas, o segundo item fixa-se em uma análise profunda sobre o princípio do duplo grau 
de jurisdição, o terceiro item fará uma exposição do que significa a supressão de instância, quando ela 
ocorre, motivo pelo qual ela ocorre, no quarto item serão apresentados julgados para ser analisada a 
orientação jurisprudencial quanto aos temas e por último, breves considerações finais. 

https://meet.google.com/tqp-bruz-zuj
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PALAVRAS-CHAVE: duplo grau de jurisdição; matéria não analisada pelo juízo de primeiro grau; 
reexame necessário; supressão de instância.  
 
 

3. AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO E MEDIAÇÃO NO TRATAMENTO DA 
ALIENAÇÃO PARENTAL 
 
Lorena Zonato de Andrade; Francisco Ricardo de Morais Arrais 
 
RESUMO 
O Código de Processo Civil de 2015 deu uma atenção especial para as formas alternativas de resolução 
de conflitos, e, através de mediadores e conciliadores o Poder Judiciário pode contar com mais uma 
ajuda, a fim de efetivar a Justiça de forma mais célere e efetiva, dependendo de cada demanda. Quando 
o conflito envolve disputas familiares, por si só, se torna mais delicado e, pode ser difícil se chegar a 
um consenso, contudo, é essencial que os mediadores estejam aptos a dialogar com as partes, 
explicando como um acordo pode ser importante, não apenas para os adultos, mas principalmente para 
crianças e adolescentes envolvidos. É importante que as pessoas entendam, com o tempo o quanto o 
litígio pode ser resolvido de forma eficaz e rápida através da utilização de meios alternativos de 
resolução de conflitos, podendo trazer muito mais isonomia e justiça. Quando o conflito envolver a 
guarda de uma criança, os prejuízos sociais, emocionais e de convivência familiar podem ser imensos, 
sendo fundamental que situações de alienação parental sejam evitadas. Dessa forma, a presente 
pesquisa analisa a respeito da alienação parental, seus reflexos para o menor e para o genitor alienado, 
bem como formas alternativas de solução de conflitos e como estas podem auxiliar na resolução de 
problemas envolvendo questões familiares, mais especificamente, guarda de filhos. A pesquisa é de 
cunho bibliográfico, sendo usado o método hipotético-dedutivo. 
 
PALAVRAS-CHAVE:  justiça; melhor interesse da criança; solução de conflitos. 

 
 
4. PENHORA SALARIAL EM AÇÕES EM FASE EXECUTÓRIA: Sua Aplicação nos 
Juizados Especias Cíveis  
 
Guilherme Queiroz de Oliveira; Juliana Miranda Alfaia da Costa  
 
RESUMO 
O presente artigo tem como finalidade abordar o tema da penhora salarial para sanar dívida em 
processos em fase executória que tramitam nos Juizados Especiais, seguindo a lei 9.099/95 e suas 
peculiaridades, bem como em varas Cíveis observando o artigo 833 do CPC/2015. O trabalho traz 
entendimento do Superior Tribunal de Justiça, fixado como importante precedente processual para 
resolução dos conflitos ainda vigentes sobre o assunto em questão. No primeiro tópico do presente, é 
apresentado a descrição de “penhora”, bem como uma breve explicação do que se trata a mesma. 
Posteriormente, é feito uma análise quanto a origem do tema e seus princípios norteadores, como o 
princípio da dignidade da pessoa humana, princípio da razoabilidade e princípio da efetividade 
processual. O tópico seguinte, diz respeito a evolução do assunto no antigo código de processo civil de 
1973 para o atual código de processo civil de 2015. No quarto tópico, exibe as exigências com relação 
a competência dos juizados especiais a serem preenchidas para que o processo tramite em um juizado 
especial civil, baseando na Lei dos Juizados Especiais Cíveis e Criminais, Lei 9.099/95. Adiante, explica 
o procedimento até que a penhora salarial seja realizada nos Juizados Especiais, e as possibilidades 
anteriores da mesma para que o processo tenha seu objetivo cumprido. No sexto e sétimo, disserta 
sobre o cuidado com a dignidade do executado, e posteriormente sobre a problemática existente na 
retirada da palavra absolutamente, antes prevista no artigo 649 do Código de processo civil de 1973. 
 
PALAVRAS-CHAVE: penhora salarial; quitação da dívida; crédito; execução; juizado especial. 
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5. JUSTIÇA GRATUITA E AS CUSTAS PROCESSUAIS NO CÓDIGO DE 
PROCESSO CIVIL ATUAL 
 
Viviane Maiara Gonzaga Barbosa; Francisco Ricardo de Morais Arrais  
 
RESUMO 
O acesso à justiça é um direito fundamental, previsto constitucionalmente, que tem como escopo 
garantir que todas as pessoas possam ter os seus clamores atendidos, sendo que necessitarem de 
uma manifestação do Estado-juiz, a partir da provocação do Poder Judiciário. Através do acesso 
gratuito ao Poder Judiciário é possível que o acesso à justiça seja universalizado, de forma que todas 
as pessoas possam ter acesso sempre que necessitarem. Dessa forma, a previsão do amplo acesso à 
justiça não poderia ter sido deixada de lado no atual CPC, tendo em vista a sua grande relevância, seja 
em termos de efetivação de direitos fundamentais, como também visando garantir a dignidade humana. 
Em um Estado Democrático de Direito, garantir o amplo acesso à justiça é mais uma forma de se 
concretizar um país a partir dos preceitos de liberdade, igualdade e justiça. Para a elaboração do 
presente artigo foram analisadas leis, doutrinas, artigos científicos e outros materiais relevantes de 
pesquisa, a fim de que fosse possível ser realizada uma revisão bibliográfica, com a utilização do 
método dedutivo. 
 
PALAVRAS-CHAVE: acesso à justiça; direito fundamental; dignidade humana. 

 
 
6. UMA ANÁLISE A RESPEITO DOS PODERES DO RELATOR NO CPC ATUAL  
 
Amanda Gomes da Silva; Francisco Ricardo de Morais Arrais  
 
RESUMO 
Os recursos representam uma importante área do Processo Civil, que permite que decisões de 
instâncias inferiores sejam analisadas novamente nos Tribunais, onde haverá ao menos três julgadores 
para analisar o mérito do recurso. Contudo, o artigo 932, do Código de Processo Civil trata dos poderes 
do relator, sendo que em algumas situações o destino do recurso é analisado monocraticamente. Tais 
poderes contribuem para que processos meramente protelatórios, sem fundamentação, fora do prazo 
ou com desrespeito a qualquer outro requisito nem ao menos seja julgado, evitando que tais processos 
sejam finalizados o quanto antes, dando lugar para outros que realmente tenham capacidade para 
julgamento. A esfera recursal está cheia de processos, e a atuação do relator visa tentar eliminar e 
impedir que possam trancar pauta processos que não possuem condições de julgamento, evitando que 
a turma ou o pleno do Tribunal se reúnam sem necessidade, ressaltando que, enquanto muitas pessoas 
fazem o uso das esferas processuais e recursais visando trazer danos às partes do processo, existem 
outras tantas sendo injustiçadas e dependem da rápida resposta jurisdicional para encontrar respando 
ao seu sofrimento. Nessa seara, o presente artigo analisou a respeito dos poderes no relator no atual 
CPC, bem como a importância para o processo civil acerca da atuação do relator. Para a realização da 
pesquisa foi usado o método dedutivo. 
 
PALAVRAS-CHAVE: celeridade processual; dignidade humana; efetivação da justiça; poderes do 
relator. 

 
 
7. EXTINÇÃO DA PRESTAÇÃO ALIMENTÍCIA FRENTE O CÓDIGO CIVIL, LEI 
5.478/68 E JURISPRUDÊNCIAS: Extinção pela Maioridade Civil 
 
Lucas Baravelli de Oliveira; Maruza Rubia Cavassana 
 
RESUMO 
Diariamente em nosso país, diversas pessoas necessitam de pensão alimentícia para que possam 
suprir suas necessidades, pois, em razão deste ser um país de acentuada pobreza, essas pessoas não 
são capazes de, sozinhas, suprir-se, logo são ajuizadas em nossas cortes inúmeras ações de 
alimentos; A obrigação de prestar alimentos não é apenas a de sustentar os filhos enquanto menores, 
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mas também auxiliá-los quando maiores, como estudantes, que não possuem condições de se auto 
sustentarem, razão pela qual, muitas pessoas confundem, obrigação de prestar alimentos com deveres 
básicos familiares, aduzindo que o alimentado ao atingir a maioridade civil será extinto o dever de 
prestar alimentos do alimentante. Portanto, o binômio Necessidade/Possibilidade deve ser observado, 
apresentando-se as necessidades do alimentado, como no caso de maiores, o estudo, o desemprego, 
doenças, ou qualquer outra razão que impeça alguém de auto sustentar-se, e a possibilidade de 
pagamento pelo alimentante. O dever de prestar alimentos trata-se de prestações periódicas fornecidas 
ao alimentado pelo alimentante, para sua manutenção social e moral, ou seja, sua subsistência, e, 
encontra-se fundamentado, dentre outros, no princípio da solidariedade humana, pois não são apenas 
obrigações familiares, e sim de solidarização quando algum parente necessita de auxílio para 
sobreviver. 
 
PALAVRAS-CHAVE: alimentos; maioridade civil; extinção.  

 
 
8. AVALIAÇÃO DAS MULTIPROPRIEDADES NO CUMPRIMENTO DE SUA 
FUNÇÃO SOCIAL NA PRÁTICA DO TURISMO BRASILEIRO 
 
Yasmim Gontijo de Paula; Maruza Rubia Cavassana 
 
RESUMO 
A propriedade privada, ainda que seja constituinte da livre iniciativa, deve cumprir a sua função social 
de modo que gere efeitos positivos no plano coletivo da sociedade. Dessa forma, por mais que a 
propriedade privada se comprometa aos desígnios individuais do proprietário esta não poderá ser 
responsável pela mera obtenção de lucro, e sim ser aproveitada ao máximo não só nos aspectos 
econômicos como sociais. O instituto da Multipropriedade foi criado no intuito de fracionar no tempo a 
utilização de um bem imóvel, e está positivado no Brasil pela Lei 13.777 de 20 de dezembro de 2018, 
a qual inseriu no Código Civil os Artigos 1.358-B a 1.359-U. Assim, através da técnica bibliográfica 
busca-se desenvolver um raciocínio sobre a função social da propriedade privada e da própria 
Multipropriedade diante de sua aplicação turística no contexto Brasileiro. 
 
PALAVRAS-CHAVE: Multipropriedade; propriedade; autonomia privada; função social; turismo.  

 
 
9. OS ENTRAVES DO PROCESSO DE ADOÇÃO NO BRASIL CONTEMPORÂNEO 
E OS DIREITOS INERENTES AO ADOTADO 
 
Camila Santos Garcia; Maruza Rubia Cavassana 
 
RESUMO 
O presente artigo tem o intuito de demonstrar as dificuldades encontradas por vários adotantes nos 
dias atuais. Visando chegar a uma conclusão para perguntas como, qual é a o papel das Leis de Adoção 
nestas dificuldades? Seria, então, mais eficiente relaxar tais leis e burocracias, visto ser um "empecilho" 
na hora da adoção, dando assim um maior incentivo aos adotantes, ou tal medida apenas criaria um 
problema maior, por exemplo, deixando os adotados menos seguros? Este artigo aborda algumas 
pesquisas e doutrinas relacionadas a este tema, buscando obter, assim, uma resposta para este 
assunto que ainda passa por muitos problemas atualmente. A Lei Brasileira, os trâmites e burocracias 
que tratam de adoção explicariam o alto número de crianças esperando diariamente para serem 
adotadas? É sabido que, mesmo havendo um grande grupo de crianças aguardando para ser adotadas, 
existe um número ainda maior de "adotantes pretendentes". Como podemos explicar isso então? 
Estaria o problema apenas na demora burocrática e na lentidão dos trâmites judiciais, ou poderia dar-
se também ao fato de que os “adotantes pretendentes”, em sua maioria, focam em uma certa idade, 
que no geral corresponde a crianças mais novas, para adotar, uma vez que, outro fato é, quanto mais 
velha a criança, menos chances ela tem de ser adotada. 
 
PALAVRAS-CHAVE: adoção; crianças; casal; adolescentes; dificuldades. 
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Apresentação Oral 
 

SALA 6 – DIREITO INTERNACIONAL E HUMANOS; DIREITO TRIBUTÁRIO E 

DIREITO PREVIDENCIÁRIO  

 

 

 

 

Google meet: https://meet.google.com/rec-esxo-dhs  
 
PROFESSORES AVALIADORES: Angelo Raphael e Rosane Ballerini 
 
 
1. A ORGANIZAÇÃO DAS NAÇÕES UNIDAS E OS DIREITOS HUMANOS 
 
Kauan Santos; Ângelo Raphael Mattos 
 
RESUMO 
Na esteira do fim da Segunda Guerra Mundial, em 1945, foi criada a Organização das Nações Unidas 
(ONU), com o intuito de manter a paz e a segurança internacionais e, para tanto, buscando solucionar 
problemas sociais, culturais, humanitários, econômicos, e promover o respeito das liberdades 
fundamentais e também aos Direitos Humanos como um todo. Também existe o Conselho de Direitos 
Humanos que tem como representante 47 países, que se reúnem e tratam dos direitos humanos no 
âmbito global, e nessa reunião, eles também tratam de tópicos referentes aos direitos humanos e 
algumas situações de determinados países. Os tratados da ONU ajudam a monitorar e revisar como 
os Estados que os ratificaram estão, na prática, garantindo os direitos humanos em seus territórios. 
 
PALAVRAS-CHAVE: organização das nações unidas; direitos humanos; tratados.  

 
 
2. CONSIDERAÇÕES SOBRE O INSTITUTO DO REFÚGIO NAS PERSPECTIVAS 
BRASILEIRA E INTERNACIONAL 
 
Vitória Martins da Rocha Silva Dourado; Ângelo Raphael Mattos 
 
RESUMO  
Recentemente, tem-se percebido a grande importância de explanar sobre o instituto do refúgio nos 
âmbitos interno e internacional, pois vários campos de pesquisa estão voltados para a defesa e 
proteção dos refugiados, e a sociedade necessita obter e despertar para esse conhecimento de forma 
clara e objetiva. Desse modo, foi desenvolvido o presente artigo científico, que consiste em discorrer 
acerca do conceito propriamente dito de refúgio e suas especificidades, os principais instrumentos 
legais e a proteção dos refugiados no mundo e no Brasil. No intento de possibilitar melhor compreensão 
dos indivíduos em relação ao tema, o artigo foi dividido em partes correlacionadas, sendo de suma 
importância o entendimento dos fatos históricos, dados atuais, legislações, e ações da sociedade civil 
relacionadas ao tema que atuam em prol da causa dos refugiados no mundo. Ressalta-se, ainda, que 
o auxílio das organizações governamentais e não governamentais, bem como a atuação do Alto 
Comissariado das Nações Unidas para Refugiados (ACNUR) têm sido os grandes responsáveis pela 
causa daqueles que deixaram seu país de origem por diversos motivos. Por fim, foram abordados 
aspectos relevantes em relação à busca de soluções ou, pelo menos, da mitigação dos problemas 
enfrentados especificamente no Brasil, na tentativa de garantir todos os direitos aos refugiados e, 
principalmente, no que tange à dignidade da pessoa humana. 
 
PALAVRAS-CHAVE: refúgio; mundo; Brasil; direitos humanos. 

  

https://meet.google.com/rec-esxo-dhs


ASSOCIAÇÃO DE ENSINO E CULTURA DE MATO GROSSO DO SUL 
MANTENEDORA DAS 

FACULDADES INTEGRADAS DE TRÊS LAGOAS 
XII ENCONTRO CIENTÍFICO DOS ESTUDANTES DA AEMS 2020 

Av. Ponta Porã, n.º 2750, Distrito Industrial – Três Lagoas – MS 
http://ecaems.aems.edu.br 

 
 

 
3. DIREITOS HUMANOS: Uma Perspectiva Histórica 
 
Joabner Holanda de Lima; Ângelo Raphael Mattos 
 
RESUMO 
A história do mundo é marcada por inúmeros acontecimentos que violaram os direitos humanos. 
Naturalmente, a humanidade precisou de garantias que tais violações não voltassem a acontecer. Sob 
tal contexto, nascem os direitos humanos, que, ao longo de sua história, foram adquirindo corpo. Um 
marco importante é a Magna Carta Inglesa, que contribuiu substancialmente para tal avanço, 
restringindo o poder do soberano, embora não tenha trazido grandes garantias aos súditos. O que 
garantiu direitos aos súditos foi o Bill of Rights, documento que marcou pela característica de garantir 
aos súditos liberdades e inúmeros direitos, que outrora não eram assegurados. Posteriormente, a 
independência dos Estados Unidos e a Revolução Francesa trouxeram documentos que visavam a 
positivar em leis, Constituições e tratados, os direitos inerentes a todas as pessoas. Já em um contexto 
histórico mais recente, foi criada a Organização das Nações Unidas (ONU), que tem como principal 
objetivo a manutenção da paz e da segurança internacionais e, por consequência, visa à implantação 
dos direitos humanos em todos os seus Estados-membros. Nessa evolução histórica, o Brasil se 
mostrou inteiramente dedicado à busca de garantias de tais direitos. Embora tenha havido momentos 
de violações desses direitos. Ao longo de suas sete Constituições, o Brasil buscou, de maneira objetiva, 
a positivação dos direitos humanos, sobretudo na Carta de 1988. 
 
PALAVRAS-CHAVE: direitos humanos; documentos. histórico. 

 
 
4. PORTADOR DE NEOPLASIA MALIGNA: Requisitos e Seus Direitos Perante o 
Regime Geral de Previdência Social 
 
Maria Alice Franco Menezes; Rosane Ballerini 
 
RESUMO 
O presente artigo científico traz em seu conteúdo os malefícios da doença Neoplasia Maligna (câncer) 
e como o sistema previdenciário oferece apoio aos portadores, o auxílio incapacidade temporária, que 
se trata de um direito do segurado que estiver total e temporariamente incapaz e limitado de exercer 
suas funções laborais; e o Benefício de Prestação Continuada – BPC, para as situações em que o 
portador da doença não possui a condição de segurado do RGPS. Abordando seu conceito, o direito e 
os requisitos para demandar os benefícios. 
 
PALAVRAS-CHAVE: portador do câncer; requisitos do benefício; previdência Social.  
 
 

5. A TRIBUTAÇÃO EXTRAFISCAL E O MEIO AMBIENTE 
 
Carla Graziele Burton Queiroz; Rosane Ballerini 
 
RESUMO 
O presente artigo cientifico visa estudar a relação entre o Direito Tributário e o Meio Ambiente, por 
intermédio de estudo e análise do sistema de normas tributárias empregadas na proteção ambiental no 
Brasil. É de se saber que as ações humanas sempre trouxeram grandes impactos ao meio ambiente, 
deixando graves e numerosas ações negativas no decorrer no tempo. Pensando em buscar um 
equilíbrio na dicotomia desenvolvimento e proteção ao meio ambiente, o direito brasileiro possui normas 
que visam garantir um ambiente ecologicamente equilibrado. Estas normas podem conseguir êxito com 
a implementação de medidas orientadoras das condutas sobre o meio ambiente, dando início ao que 
vem sendo denominado de “tributação ambiental”. 
 
PALAVRAS-CHAVE: extrafiscalidade; meio ambiente; desenvolvimento sustentável; tributação 
ambiental. 
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6. AÇÃO DE TRIBUTAR: Reflexões Sobre Economia no Contexto de Pandemia  

 
Mariana Ferreira da Silva; Rosane Ballerini 
 
RESUMO 
Este texto, tem como objetivo apresentar reflexões acerca da economia no Brasil em um diálogo entre 
a ação de tributar e Direito Tributário, no contexto de pandemia, o qual tem mudado drasticamente o 
modo de olhar para a sociedade por meio de uma visão econômica. A partir da tríade tributação, direito 
tributário e pandemia, os pensamentos, aqui apresentados, são impulsionados pela necessidade de 
pautarmos cada vez mais a importância da base econômica estruturada em um país, e como a 
deficiência econômica causa impactos conflitantes em situações alarmantes e imprevisíveis.  
 
PALAVRAS-CHAVE: tributação; direito tributário; economia; pandemia. 

 
 
7. A TRIBUTAÇÃO COMO MECANISCO DE TUTELA AMBIENTAL 
 
Marcela Berteli Meneguci de Assis; Rosane Ballerini 
 
RESUMO 
O presente artigo tem por objetivo analisar a utilização do Sistema Tributário Nacional como forma de 
eficácia nos valores constitucionais ambientais no intuito de proteção ao meio ambiente se utilizando 
de ferramentas legais que amparem essa ação. Administrar o país visando o crescimento econômico 
responsável e, paralelo a isso, proteger o meio ambiente, são desafios que devem ser superados pelo 
Estado. Para isso, devem ser tomadas medidas protetivas e estratégicas, no intuito de amparar a nação 
considerando todo seu aspecto socioeconômico. Os impactos ao meio ambiente e a sua degradação, 
com consumo excessivo de produtos e a falta de análise técnica sobre a vulnerabilidade e a capacidade 
da natureza fez com que a sociedade e o Estado passassem a observar melhor as consequências 
sobre os comportamentos destrutivos adotados. Desta forma, vimos ser de suma importância um olhar 
atento à questão ora referida. 
 
PALAVRAS-CHAVE: tributação; meio ambiente; equilíbrio econômico.  

 
 
8. O ORÇAMENTO PÚBLICO: Entenda a Estruturação das Leis Orçamentárias e 
Seus Aspectos 
 
Fernando Roberto Batista Souza; Rosane Ballerini 
 
RESUMO 
O presente artigo tem por objetivo demonstrar a importância do orçamento público para a sociedade, 
bem como demonstrar o funcionamento da elaboração de suas leis PPA (Plano Plurianual), LDO (Lei 
das Diretrizes Orçamentarias) e LOA (Lei de Orçamento Anual), buscando neste artigo explicar as 
funções de cada uma delas, bem como a relação que há uma com as outras, seus prazos de 
elaboração, prazos de aprovação e os princípios que lhes amparam. 
 
PALAVRAS-CHAVE: orçamento público; estruturação; leis orçamentárias. 

 
 


