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RESUMOS 

A INDISPONIBILIDADE DE DIREITOS FUNDAMENTAIS SOB O OLHAR DA TEORIA 
DE ROBERT ALEXY.  

 
 

Taynara Santos Mirabile 
 
 
Resumo: É sabido que a (in)disponibilidade de direitos fundamentais é de profunda 

complexidade tratada por diversos juristas e doutrinadores como um tema de inesgotável 

discursão. Não por isso, dessa afirmação surgiram duas principais implicações acerca do 

assunto. A primeira implicação consiste em defender que a indisponibilidade está tão 

presente no conceito de direito fundamental que já faz parte da sua estrutura para a 

interpretação desse conceito, é algo inerente a ela. No que se refere ao segundo raciocínio 

desenvolvido, se entende que num dado sistema jurídico é viável, segundo as 

circunstâncias que o rodeiam, ter os direitos fundamentais como indisponíveis, justificando 

por tanto o fato das pessoas mesmo sendo titulares de tais direitos não poderem gozá-los. 

Em ambas, é possível observar a existência de certos impasses. No primeiro quesito 

observasse existência de exemplos em que a teoria acaba por se afastar da realidade. 

Enquanto, na segunda implicação a problemática se encontra na intervenção estatal ao 

proibir que os titulares disponham de seus direitos.  

Desse modo o presente artigo objetiva discorrer sobre a dimensão da indisponibilidade dos 

direitos fundamentais, precipuamente, respaldada na estrutura das normas de direito 

fundamental elaborada pelo autor alemão Robert Alexy - em sua obra: Teoria dos Direitos 

fundamentais traduzido por Virgílio Afonso da Silva -, construindo um conceito de 

disposição para ao final urdir comentários a respeito dos tipos de restrições e sua conexão 

com disponibilidade dos direitos fundamentais.  

Para tanto na investigação cientifica será utilizada a pesquisa básica visto que a finalidade 

desse estudo é gerar conhecimento, no entanto, sem uma ação prática prevista. Ademais, 

o método de pesquisa também utilizado será o dedutivo, partindo da premissa da nova 

interpretação dada pelo autor alemão sobre a tríplice divisão, denominada também de 

tríplice divisão de Alexy, e seguindo por outras teorias e argumentos, que somados 

conduzirão a resposta da seguinte indagação: se ocorrendo a disponibilidade de um direito 

fundamental haverá violação constitucional ou será hipótese de restrição desse direito 

fundamental subjetivo?  

 

Palavras-chave: Indisponibilidade, Direitos Fundamentais Subjetivos, Restrição de 

Direitos, Robert Alexy. 
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A DISCRICIONARIEDADE ÉTICA DO MINISTÉRIO PÚBLICO 

Frantchiello Costa Gutierre - frantchiello@outlook.com1 / Maria Eduarda Lima Rodrigues - 
eduardalra@gmail.com2 / Alberto Correia de Oliveira Filho - betocof@hotmail.com3 

RESUMO 

O Ministério Público é uma instituição de caráter permanente e de cunho essencial à função 
jurisdicional do Estado, nesse contexto, incumbe-lhe realizar a defesa da ordem jurídica, do regime 
democrático e dos interesses sociais e individuais indisponíveis conforme dispõe o art. 127 da 
Constituição Federal de 1988. O Estado tem o dever de punir e o princípio da obrigatoriedade, 
norteador da atuação da instituição, de maneira geral, determina que não se atribui ao Ministério 
Público qualquer liberdade de opção acerca da conveniência ou oportunidade da iniciativa penal, 
quando constatada a presença de conduta delituosa, e desde que satisfeitas as condições da ação 
penal. Nesse contexto o art. 227 do CPP estabelece que cabe ao Ministério Público promover, 
privativamente, a ação penal pública e fiscalizar a execução da lei, apresentando, dessa forma, 
dupla face. Apesar da obrigatoriedade da ação penal nortear a atuação ministerial, pode-se 
considerar que essa obrigatoriedade é atenuada pelas hipótese previstas no art. 76  Lei 9.099/95, 
as quais excetuam o dever do Ministério Público de propor ação penal, podendo-se falar em 
alteração do princípio da obrigatoriedade, que foi possível com a chegada da transação penal, 
inovação constitucional prevista no art. 98, inc. I da CF/88 cabendo ao Ministério Público a atuação 
discricionária de fazer a proposta, nos caso em que a lei o permite, de exercitar o direito subjetivo 
de punir do Estado com a aplicação de pena não privativa de liberdade nas infrações penais de 
menor potencial ofensivo sem denúncia e instauração de processo, dando margem a uma 
discricionariedade regrada do Ministério Público, titular da ação penal pública e pública 
condicionada, surgindo o princípio da oportunidade regrada. Nesse contexto, não poderia, por 
exemplo, o promotor de justiça que atue na área penal, propor ação penal objetivando cegamente 
condenar um réu que cometeu infração penal de menor potencial ofensivo à pena privativa de 
liberdade sem ter provas suficientes para tal utilizando o argumento de estar representando os 
interesses da sociedade e baseado no princípio da obrigatoriedade, uma vez que a ética, que deve 
estar presente nos atos da instituição, serve para que haja um equilíbrio e bom funcionamento 
social, possibilitando que ninguém saia prejudicado uma vez que o suposto réu pode ser um 
inocente.  Neste sentido, a ética, embora não possa ser confundida com as leis, está relacionada 
com o sentimento de justiça social. O presente estudo objetiva demonstrar a possibilidade de haver 
uma discricionariedade ética por parte do Ministério Público para propor a ação penal a crimes de 
menor potencial ofensivo. O problema da presente pesquisa é verificar se é possível estabelecer 
uma função institucional do Ministério Público baseada em fundamentos éticos. A metodologia 
utilizada será a pesquisa qualitativa, uma vez que a pesquisa visa se aprofundar na compreensão 
dos institutos, e a pesquisa bibliográfica. O método empregado será o dedutivo. Diante do exposto, 
espera-se ao final da pesquisa em andamento verificar a viabilidade do referido estudo. 

Palavras-chave: Ministério, obrigatoriedade, discricionariedade, ética. 
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A FUNÇÃO INSTITUCIONAL DO MINISTÉRIO PÚBLICO E A SUA RELAÇÃO COM A 
ÉTICA 
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Alberto Correia de Oliveira Filho - betocof@hotmail.com6 

 

RESUMO 

O Ministério Público é uma instituição de caráter permanente e de cunho essencial à função 
jurisdicional do Estado, nesse contexto, incumbe-lhe realizar a defesa da ordem jurídica, do 
regime democrático e dos interesses sociais e individuais indisponíveis conforme dispõe o 
art. 127 da Constituição Federal de 1988. É uma instituição com autonomia funcional e 
administrativa não pertencendo à nenhum dos poderes do Estado, pois é um órgão 
fiscalizador do poder em todas as esferas, dessa forma a instituição está presente, além da 
União, em cada unidade federativa do país. Quando se fala em “defesa dos interesses 
sociais”, entendido como o bem comum, há a interpretação que a instituição deve atuar em 
favor de temas de interesse da sociedade como um todo. A mesma interpretação é tida em 
relação à “defesa dos interesses individuais indisponíveis” onde o Ministério Público deve 
atuar a fim de garanti-los, mesmo que o indivíduo não peça para que ele o faça, uma vez 
que esses direitos não podem ser renunciados. No entanto, não se pode sobrepor certos 
direitos sobre outros. O art. 227 do CPP estabelece que cabe ao Ministério Público 
promover, privativamente, a ação penal pública e fiscalizar a execução da lei, ou seja, a 
instituição apresenta dupla face. Nesse contexto, não pode, por exemplo, o promotor de 
justiça que atue na área penal, representando o “interesse da sociedade”, buscar 
cegamente condenar um réu sem ter provas suficientes para tal ato uma vez que a ética, 
que deve estar presente nos atos da instituição, serve para que haja um equilíbrio e bom 
funcionamento social, possibilitando que ninguém saia prejudicado uma vez que o suposto 
réu pode ser um inocente. Neste sentido, a ética, embora não possa ser confundida com 
as leis, está relacionada com o sentimento de justiça social. O presente estudo objetiva 
demonstrar a relação existente entre a função institucional do Ministério Público e a Ética. 
O problema da presente pesquisa é estabelecer a relação de ambos os institutos. A 
metodologia utilizada será a pesquisa qualitativa, uma vez que a pesquisa visa se 
aprofundar na compreensão de ambos institutos, e a pesquisa bibliográfica. O método 
empregado será o dedutivo. Diante do exposto, espera-se ao final da pesquisa verificar a 
viabilidade da referida relação. 

Palavras-chave: Instituição, Ministério, Ética, relação, defesa. 
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ÉTICA NA ADVOCACIA 
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                                                                       Alberto Correia Oliveira Filho10 - betocof@hotmail.com 

  

O presente artigo tem como objetivo mostrar a importância dos valores éticos, fundamentais 
aos profissionais do direito, os quais são indispensáveis à administração da justiça. Será 
realizado um estudo considerando a importância desses devotados trabalhadores do 
Direito, expondo argumentos que envolvem conceitos normativos, demonstrando a 
importância das responsabilidades éticas dos advogados, uma vez que detêm munus 
público e prerrogativas, que são funções irrenunciáveis e de suma importância para a 
humanização das leis, com isso traz melhoramento e gerenciamento da justiça garantindo 
assim o Estado democrático de direito que gera o equilíbrio entre Estado e indivíduo. O 
conhecimento da deontologia é um dos pré-requisitos para um bom exercício da advocacia, 
no entanto deve-se fazer necessário, atentar para outros pilares como a busca constante 
por novos saberes e, sobretudo ter uma consciência ética, ou seja, a honestidade, 
responsabilidade, demonstrando zelo nas relações sociais, empenho no trabalho e o bom 
relacionamento com os clientes, caso alguns desses desígnios sofram danos acarreta 
perdas amplas, de tal forma que atingir todo o aspecto social. O objetivo desse trabalho é 
estudar o sistema que traz regulamentação legal a respeito da ética conforme os seus 
aspectos e evoluções históricas, mostrando o desenvolvimento panorâmico e também 
específico que mostrem as práticas disciplinares dos operadores do Direito. Para alcançar 
a finalidade aqui relatada, será realizada uma pesquisa bibliográfica, balizada na 
Constituição da República Federativa do Brasil, Estatuto da Ordem do Advogado do Brasil 
(OAB), Código de Ética e Disciplina da OAB, casos concretos envolvendo os conflitos 
sociais e políticos e pensadores como Rui Barbosa de Oliveira; Michael J. Sandel; José 
Renato Nalini e entre outros. Assim este escrito, usará os meios disponíveis para despertar 
a importância dos encargos desses maestros jurídicos que atuam como juristas, 
mediadores, conciliadores e outras tantas funções, todas elas com um só lema, ética na 
advocacia. 

Palavras-chave: Valores Éticos; Responsabilidades éticas; Evoluções do Direito, relação 
advogado e cliente. 
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Título: Tensão entre Direito à Educação e Orçamento Público: uma reflexão sobre a 
constitucionalidade da aplicação do sistema de duodécimos à Universidade 

Estadual de Roraima. 
Autores:  

ANA PAULA JOAQUIM11 

PAULO MATEUS SOUZA DA SILVA12 

E-mail: paulomateus_ad@hotmail.com. 

RESUMO 
O artigo é uma análise sobre a aplicação do repasse de duodécimos à Universidade Estadual de 
Roraima, como instrumento impeditivo de subordinação financeira ao Poder Executivo Estadual e, 
ao mesmo tempo, como instrumento imprescindível ao livre exercício de suas atribuições 
constitucionais e legais, tudo em decorrência do seu direito fundamental de autonomia: autonomia 
didático-científica, autonomia administrativa, autonomia de gestão, autonomia financeira e 
autonomia patrimonial. O estudo é feito levando em consideração a crise financeira e orçamentária 
que aflige Roraima, porém, é não é pretensão da reflexão identificar as causas geradoras desse 
momento político crítico. A preocupação é sim com conteúdo do direito à educação de qualidade e 
que é afetado negativamente por este quadro clínico emergencial. O debate leva em conta a 
Emenda Constitucional nº 59/2018 que alterou sobremaneira o art. 154 da Constituição Estadual e, 
em síntese, instituiu o sistema de duodécimos em favor da UERR, bem como a sua respectiva ADI 
nº 5946 em trâmite no Supremo Tribunal Federal. A esse respeito, urge destacar que as alegações 
de inconstitucionalidade formais não interessam ao presente artigo. O estudo centraliza a sua 
reflexão quanto à alegada inconstitucionalidade material por violação ao disposto nos artigos 207 
(autonomia universitária) e 168 (sistema de duodécimos) da Constituição Federal de 1988. Para 
tanto, o artigo também aborda a Arguição de Descumprimento de Preceito Fundamental nº 474 
igualmente em trâmite no STF e que, entre outros pontos, também discute o conteúdo da autonomia 
universitária e a possibilidade de aplicação do sistema de duodécimos em favor das Universidades 
Públicas Brasileiras. Com efeito, pela conjugação desses dois casos concretos e, principalmente, 
da teoria dos direitos fundamentais de Robert Alexy e das lições sobre conteúdo essencial e 
restrições a direitos fundamentais de Virgílio Afonso da Silva, o estudo objetiva analisar se, 
efetivamente, a UERR pode e deve se utilizar do sistema de repasse de duodécimos como meio 
necessário e adequado a concretização do direito à educação. O estudo utiliza o método dedutivo, 
tratando do direito constitucional positivo e em seguida da legislação regulamentadora. A pesquisa 
também é documental e bibliográfica, pois utiliza julgados do Tribunais Superiores e literatura 
jurídica pertinente. A pesquisa ainda é qualitativa, pois faz o exame apurado da essência, do 
sentido, do alcance e das consequências do fenômeno estudado e, por fim, a também é descritiva, 
pois levanta possíveis soluções para os problemas investigados. A pesquisa aponta para a 
compatibilidade da implantação dos duodécimos em favor das Universidades. Entretanto, as 
conclusões iniciais são no sentido de que – a par da inexistência de regras constitucionais e legais 
explícitas que disciplinem essa aplicação e por razões de segurança jurídica e legitimidade – a 
solução para o problema apresentado deve se dar fora do ambiente do Poder Judiciário, com a 
participação da sociedade, professores e alunos. O Congresso Nacional e a Assembleia Legislativa 
do Estado parecem ser os ambientes mais adequados e competentes para deliberar, a exemplo do 
ocorrido com a recente aprovação da Emenda Constitucional Estadual nº 60/2018. 
Palavras-chave: Universidade. Autonomia. Educação. Duodécimo. Possibilidade. 
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Título: Migração, Refugiados e Cofres Públicos: notas sobre a responsabilidade 
constitucional e financeira pelo pagamento dos custos do acolhimento de 

imigrantes pela Federação. 
Autores:  

SERGIO MATEUS13 

PAULO MATEUS SOUZA DA SILVA14 

E-mail: paulomateus_ad@hotmail.com. 

RESUMO 
Este artigo é uma análise sobre a questão da responsabilidade constitucional ligada ao pagamento de custos 
inerentes ao processo de acolhimento de imigrantes pelo Estado de Roraima. O estudo inicia-se pela 
observação de que a Federação Brasileira – União, Estados, Municípios e Distrito Federal – é o destino 
escolhido por milhares de imigrantes. Portanto, o Estado de Roraima – como um dos membros dessa 
Federação - é meramente uma das portas de acesso, não o destino final. Ocorre que, ao ingressarem no 
território nacional pela fronteira de Roraima com a Venezuela, os imigrantes são recepcionados com status 
de refugiados e disso resulta o surgimento de uma série de direitos e deveres recíprocos, inclusive financeiros. 
Considerando isso, Roraima é o ente da Federação que mais sofre com a crise migratória, tendo de suportar 
um gasto extraordinário com essa recepção. A prestação de serviços públicos essenciais – já deficitária – se 
agrava ainda mais e nesse contexto tem-se como problema: a responsabilidade financeira pelo pagamento 
desses gastos extraordinários seria exclusivamente do Estado de Roraima, da União, de ambos, ou de todos 
os estados-membros da Federação proporcionalmente? O estudo utiliza o método dedutivo, pois aborda o 
tema primeiramente pela ótica do plano internacional, com o exame da disciplina dos direitos humanos, 
especialmente das normas sobre migração e refugiados, abraçando, em seguida, o plano nacional, com o 
tratamento constitucional e infraconstitucional da questão, passando pela Lei de Migração e normas básicas 
de direito administrativo e financeiro, até chegar na responsabilidade obrigacional de pagamento 
propriamente dita. A pesquisa também é documental e bibliográfica, uma vez que utiliza julgados do Tribunais 
Superiores e literatura jurídica pertinentes, tendo como paradigma a Ação Cível Originária nº 3121 (Roraima 
versus União). A pesquisa ainda é qualitativa, porque faz o exame apurado da essência, do sentido, do 
alcance e das consequências do fenômeno estudado e, por fim, também é descritiva, dado que levanta 
possíveis soluções para o problema investigado. O estudo em andamento aponta, a priori, para possibilidade 
de os gastos extraordinários com o acolhimento de refugiados serem rateados proporcionalmente entre todos 
os membros da Federação, havendo inclusive a alternativa remota de serem cobrados diretamente contra a 
própria Venezuela, enquanto pessoa jurídica responsável pelas ações e omissões motivadoras dessa 
imigração internacional. Os princípios fundamentais da Constituição Federal de 1988, a doutrina dos direitos 
humanos, a teoria do suporte fático amplo dos direitos fundamentais, a essência e objetivos do modelo 
federativo adotado no Brasil e as lições sobre responsabilidade civil são, em parte, os pontos de apoio a favor 
desse compartilhamento de obrigações financeiras. Por outro lado, as conclusões parciais também revelam 
que a implantação prática da tese desenvolvida encontra resistência diante do princípio da segurança jurídica, 
da regra da autonomia federativa e da crise orçamentária e financeira que afligem inúmeros estados-membros 
da Federação e a própria Venezuela. 
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Título: ADPF nº 548: tensão entre a liberdade de manifestação de pensamento e a 
legalidade da disputa eleitoral de 2018. 

Autores:  
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E-mail: paulomateus_ad@hotmail.com. 

RESUMO 
O presente estudo é uma análise sobre a Arguição de Descumprimento de Preceito Fundamental 
nº 548 em trâmite do Supremo Tribunal Federal e na qual se discute, no âmbito das Eleições de 
2018, a alegação de inconstitucionalidade de atos do Poder Público consistentes em execuções ou 
autorizações de buscas e apreensões, ou proibições de ingresso ou realizações, ou interrupções 
de aulas, de palestras e debates em apoio ou repúdio a candidatos ao cargo de Presidente da 
República no interior de Universidades Públicas e Privadas. Em outras palavras, o Poder Público 
vinha proibindo ou reprimindo a realização de campanha política por parte de alunos e professores 
dentro das Universidades sob a justificativa de atendimento ao disposto no art. 37 da Lei n. 
9.504/1997. Entretanto, no julgamento do pedido de medida cautelar a Ministra Cármen Lúcia, com 
fundamento nas liberdades públicas e no devido processo legal democrático, em apertada síntese, 
concluiu que os atos, reuniões e manifestações universitárias a favor ou contra os candidatos à 
cargos públicos eram condutas protegidas pela Constituição Federal de 1988, inerentes ao 
ambiente universitário e ao Estado Democrático de Direito. Com efeito, numa perspectiva alexyana 
de teoria estrutural dos direitos fundamentais, seria possível conciliar as liberdades públicas 
envolvidas e o disposto no art. 37 da Lei das Eleições? A pesquisa é essencialmente um estudo de 
caso, pois pretende levar em consideração todas as circunstâncias que direta ou indiretamente 
contribuíram para a propositura da ação em questão e para o seu regular prosseguimento e 
julgamento. A pesquisa também é documental e bibliográfica, uma vez que utiliza julgados do 
Tribunais Superiores e literatura jurídica pertinentes. Além disso, ainda é qualitativa, pois faz o 
exame apurado da essência, do sentido, do alcance e das consequências do fenômeno estudado 
e, por fim, a pesquisa também é descritiva, pois levanta possíveis soluções para os problemas 
investigados. O estudo em andamento revela a priori que o direito à autonomia universitária se 
funde umbilicalmente com o direito à livre manifestação do pensamento. Assim, dentro da 
universidade ideias políticas-ideológicas de direita, de esquerda, de centro e de apoio ou repúdio 
aos candidatos à Presidência da República podem e devem ser fomentadas. O professor, nesse 
ambiente, tem plena liberdade para difundir suas ideais e suas convicções filosóficas e políticas a 
respeito do Mundo e da Ciência, inclusive no auge de uma disputa eleitoral importante e acirrada. 
À vista do exposto, as conclusões parciais apontam no sentido de que os atos estatais objetos da 
ação violaram sim os preceitos fundamentais invocados. 
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Título: A crise do sistema penitenciário nacional e a existência de penas cruéis no 
Brasil. 

Autor: Karla Mariane Viegas. 
Instituição: Universidade Estadual do Estado de Roraima. 

  
 

RESUMO 
 

O presente trabalho de pesquisa consiste em uma análise acerca da crise do sistema 
penitenciário nacional diante das graves violações a direitos fundamentais cometidas pelo 
Estado à população carcerária brasileira e a vedação expressa à existências de penas 
cruéis no Brasil, previsto no art. 5º, LXVII, da Constituição Federal de 1988. A Constituição 
Federal de 1988 concedeu ao cidadão brasileiro direitos e garantias fundamentais que 
devem ser respeitados e promovidos pelo Estado em sua máxima integralidade, pois são 
direitos afetos a própria natureza humana. A liberdade é um desses direitos. Por esse 
motivo, são inúmeros os enunciados constitucionais que prescrevem deveres a atuação 
estatal quando da necessidade de restrições a direitos desta natureza, dentre eles a 
vedação a existência de penas cruéis. Contudo, vivemos em uma realidade onde o Estado 
não consegue de forma eficiente promover ao cidadão o gozo mínimo dos seus direitos 
fundamentais. O sistema penitenciário nacional equipara-se as masmorras da idade média, 
verdadeiros depósitos de homens esquecidos a própria sorte, reféns do injusto cometido. 
Não há política criminal que vise a ressocialização do ser humano que prospere diante da 
indignidade. A superlotação dos presídios, a infraestrutura insalubre para o convívio 
humano, a ingerência das organizações criminosas, o pouco efetivo de policiais e agentes 
carcerários e a falta de políticas públicas tornam a execução da pena no Brasil um martírio 
desumano. Deste modo, o problema de pesquisa remete a questão se a crise no sistema 
penitenciário nacional concretiza no Brasil a existência de penas cruéis e quais as suas 
possíveis consequências jurídicas. A metodologia de pesquisa utilizada busca o método 
dedutivo, visto que parte de argumentos gerais para argumentos particulares, e de forma 
auxiliar utilizaremos o método comparativo, quando possível, diante da existência de 
julgados dos Tribunais Superiores que possam contribuir para o elucidação do problema, a 
pesquisa é qualitativa e descritiva, pois busca a essência do conteúdo estudado 
apresentando soluções quando possível. O estudo em curso caminha na conclusão de que 
o Estado Brasileiro é o principal violador de direitos fundamentais dos presos, infligindo aos 
seus cidadãos penas cruéis que violam a sua dignidade humana. A situação chegou a um 
ponto tão grave que a Supremo Tribunal Federal no julgamento das medidas cautelares da 
ADPF n. 357/DF, conheceu a existência do Estado de Coisas Inconstitucional do sistema 
penitenciário nacional. Portanto, podemos concluir que situações extremas demandem 
medidas extremas, assim a dignidade humana do preso deve ser privilegiada e a sua 
liberdade garantida. 
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DECIDIBILIDADE NA COLISÃO DOS DIREITOS FUNDAMENTAIS A INTIMIDADE E 

A HONRA 

Felipe Soares Amorim17 / Emilly Cavalcante Martins / Pierre Santos Castro 18 

RESUMO: Tem como objetivo verificar qual dos Direitos Fundamentais devem prevalecer em casos 
onde há colisão da honra e da intimidade. Em não raras ocasiões, surgem o conflito entre dois 
Direitos Fundamentais de uma pessoa e outra, e neste proposto trabalho busca-se analisar a honra 
e a intimidade como confronto de garantias constitucionais e hierarquicamente da mesma 
importância. Quanto ao método utilizado, se fez uso da investigação aplicada, pois envolve a 
aplicação prática da ciência. Quanto aos objetivos, o projeto se enquadra na formal, pois está dentro 
da dogmática jurídica. Foi utilizado o método exploratório quanto à abordagem do problema na 
busca de materiais bibliográficos. A Pesquisa foi bibliográfica, uma vez que livros e artigos foram 
consultados com a finalidade de analisar as contribuições teóricas sobre o assunto. A técnica 
qualitativa foi usada como base de desenvolvimento de pesquisa interpretativamente e 
descritivamente (ULBRA,2017). Os resultados encontrados foram que, o entendimento do STF e si 
Sistema Jurídico brasileiro não consideram o direito fundamental da intimidade mais importante que 
o da honra e vice-versa. No entanto, o caso concreto necessita de subsunção de modo que, a 
ponderação de caso a caso julgado relativizará qual direito fundamental vai se sobrepor ao outro. 
Conclui-se a partir deste trabalho que apesar da clareza descrita na literalidade da lei, cabe aos 
julgadores a discricionariedade da decisão norteada pelos princípios gerais e constitucionais do 
direito. Além do trabalho ter uma relevância social, no que diz respeito a distinguir a aplicabilidade 
dos litígios sociais, ela também agrega nos valores acadêmicos, para que seja utilizada como uma 
pesquisa científica, buscando assim o conhecimento dos Direitos Fundamentais e entender quando 
esses direitos são violados e porque há tanto conflito. O valor que essa pesquisa pode dá para a 
academia é agregador para os acadêmicos usarem como base de entendimento de quando os 
Direitos Fundamentais são violados, quando entram em conflitos, e de como os juízes escolhem 
qual direito prevalece. 
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INTERIORIZAÇÃO DE MIGRANTES VENEZUELANOS: (im) Pacto Federativo e a Nova 

Lei de Migração. Perspectivas de um Tratamento Humanitário. 

Rosângela Gomes N. Araújo19 

RESUMO 

O presente trabalho trata da ‘Interiorização’, ou seja, a transferência dos imigrantes 
venezuelanos que se encontram no Estado de Roraima e voluntariamente demonstram o 
interesse de ser realocados a outros Estados brasileiros. Essa medida visa reduzir o 
impacto social e a pressão sobre a prestação de serviços públicos locais, causados pelo 
intenso fluxo migratório. Consiste numa das estratégias da Operação Acolhida Organizada 
pelo Governo Federal (Casa Civil) e executada pelas Forças Armadas em parceria com a 
Organização das Nações Unidas (ONU), Alto comissariado das Nações Unidas para 
Refugiados (ACNUR), além de outras entidades governamentais e civis. Desse debate, 
surge o questionamento seguinte: Poderia o governo federal embasado nas legislações 
vigentes e na política nacional respectiva a migrações, obrigar/impor aos demais Estados 
brasileiros a interiorização? O presente artigo busca subsídios para responder a esse 
questionamento por meio dos objetivos: conhecer a política migratória do Estado brasileiro, 
descrever os termos de Responsabilidade dos Entes federativos inerentes a situações 
emergenciais, além de relacionar quais os critérios adotados na recepção, acolhimento e 
encaminhamento para a interiorização. Os procedimentos metodológicos utilizados para a 
execução do trabalho sintetizam-se em: levantamento bibliográfico na doutrina, artigos 
científicos, teses, fontes primárias emitidas por instituições governamentais e não 
governamentais publicadas em sites oficiais, fontes abertas na internet e legislação 
correlata. Considerando os fatores relevantes na investigação é possível afirmar que o 
Brasil detém uma política migratória de direitos relevante, embora, de fato, a nova lei de 
migrações que respalda esse conteúdo, careça de maior efetividade e regulamentação. 
Quanto à obrigatoriedade de recebimento dos interiorizados, os entes federativos 
submetem-se a cooperação e solidariedade entre os Estados de acordo com o que 
disciplina a Constituição Federal de 1988. Ademais, o processo em acolher os interiorizados 
é realizado voluntariamente pelos estados membros, conforme suas condições de 
acolhimento e recepção da sociedade de destino.  

Palavras-chave: Interiorização. Migrantes venezuelanos. Operação acolhida. Fluxo 
migratório. Federalismo. 
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POLÍTICA PÚBLICA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL 

MARTIM, Stefhany Kennya de Lima, SILVA, Sabrina Oliveira 

Acadêmica do curso de Serviço Social, UERR. (stefhanyk123@gmail.com) 

 Acadêmica do curso de Serviço Social, UERR. (sabrina.007976@gmail.com) 

INTRODUÇÃO 

Conforme o artigo primeiro da LOAS, "a assistência social, direito do cidadão é dever do Estado, é 
Política de Seguridade Social não contributiva, que provê os mínimos sociais, realizada por intermédio de um 
integrado de iniciativa pública e da sociedade, para garantir o atendimento às necessidades básicas". Na 
Constituição Federal de 1988 a Assistência Social é incluída no âmbito da Seguridade Social e regulamentada 
pela Lei Orgânica da Assistência Social (LOAS) em dezembro de 1993, como política social pública, a 
assistência social inicia em seu campo novo: o campo dos direitos, da universalização dos acessos e da 
responsabilidade estatal. A LOAS cria uma nova matriz para a política de assistência social, inserindo-a no 
sistema do bem-estar social brasileiro concebido como campo de Seguridade Social, configurando o triângulo 
juntamente com a saúde e a previdência social. A inserção na Seguridade Social aponta para seu caráter de 
política de Proteção Social. A proteção social deve garantir a segurança de sobrevivência (de rendimento e 
de autonomia); segurança de acolhida; e, convívio ou vivência familiar.  

MATERIAL E MÉTODOS 

Para a produção deste trabalho foi realizada pesquisa bibliográfica sob orientações do professor, 
Alberto Correia de Oliveira Filho, que ministra a disciplina de Direito e Legislação Social para o curso de 
Serviço Social, além de buscar informações em livros e artigo.  

RESULTADOS E DISCUSSÕES 

É notável que que na realidade nem sempre existiu uma política de assistência social nos moldes 
atuais, visto que a assistência social no passado se constituía de práticas advindas de grupos filantrópicos e 
religiosos sem amparo do Estado, e não uma política pública de direito como é hoje em dia. No segundo 
tópico, observou-se ao descrever como vem se configurando a política de assistência social no Rio Grande 
do Norte, que ocorre uma série de falhas na condução da política pela gestão estadual do Suas, 
principalmente no que tange ao descumprimento da Lei nº 8.742/1993 – Loas e das próprias leis estaduais, 
refletidas com destaque na falta de confinanciamento das ações socioassistenciais, de suporte técnico aos 
municípios e serviços regionalizados. No terceiro tópico, versou-se sobre dois assuntos, o primeiro 
relacionado à forma como acontece à interface do Ministério Público com a Política de Assistência Social, e 
o segundo destinado a desvelar o Projeto Conviver Suas. No que tange ao primeiro assunto, verificou-se que 
o art. 31 da Lei nº 8.742/1993 – Loas, legitima a conexão da instituição com a política, à medida que fixa que 
cabe ao Ministério Público zelar pelo cumprimento da Loas, reafirmando assim o papel constitucional da 
instituição como fiscal da Lei, que também é instrumentalizado pelo CNMP por meio de resoluções que 
estabelecem a forma como a fiscalização deve acontecer. 

CONCLUSÕES 

Diante do que foi tratado neste estudo, a Assistência Social é direito de todos e deve alcançar àqueles que 
dela necessitarem. Nesse sentido, o poder público deve ser capaz de fornecer as políticas públicas. Sabe-se 
que a vulnerabilidade à pobreza é consequência, e expressão da questão social derivadas das desigualdades 
sociais. Deste modo, a assistência social é uma das respostas às questões de vulnerabilidade e desigualdade 
existentes. 

Palavras-chave: LOAS, Assistência Social, Direito. 
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Sistema Único de Saúde – SUS. 

Antonia Santana da Silva20 

Raiel Homara dos Santos21  

Nereida Marques de Lima22 

RESUMO: O SUS é um Sistema Único de saúde, criado pela Constituição Federal de 1988, 
regulamentado pelas Leis 8.080/90 e 8.142/90, com a finalidade de alterar a situação de 
desigualdade na assistência à saúde da população. Ele constitui o modelo oficial público de atenção 
à saúde em todo o país, sendo um dos maiores sistemas públicos de saúde do mundo, e o único a 
garantir assistência integral e totalmente gratuita para toda a população. A formulação e a 
implantação do Sistema Único de Saúde, é o resultado de um expressivo movimento de reforma 
sanitária, que era composto por universitários, profissionais da área de saúde, centrais sindicais, 
movimentos populares de saúde e alguns parlamentares. Esse Movimento teve como marco a 
oitava Conferência Nacional de Saúde que tinha como uma das propostas a saúde como um direito 
de todos e dever do Estado, e a defesa da criação de um sistema igualitário e descentralizado. 
Nesse período, a nova Carta Magna estava sendo formulada no país, e assim a saúde teve um 
expressivo reconhecimento e foi inserida na nova Constituição Federal de 1988. A legislação do 
SUS foi aprovada em 1988, mas somente em 1990 é que foi promulgada. A Lei 8.080/90 foi criada 
pela necessidade da sociedade em ter uma organização da saúde a qual atendesse os cincos 
princípios fundamentais do SUS: Universalidade; Integrabilidade; Equidade; Descentralização e 
Participação. Já a Lei 8.142/90 dispõe da participação da sociedade e de representantes para o 
acompanhamento de políticas públicas. Através dessa lei a sociedade participa de deliberações a 
ações que podem ajudar a melhorar o atendimento, garantindo os princípios básicos do SUS. O 
projeto Neoliberal, que vem na contramão da universalidade dos Direitos Sociais, encontra respaldo 
legal para expansão da privatização na saúde e para os ataques a essa política de Estado, gerando 
um subfinanciamento do setor, ampliando a precarização dos serviços de saúde, que se 
apresentam de diversas formas: grandes vazios assistenciais e deficiência na infraestrutura, faltas 
de equipamentos e insumos nos serviços existentes, ausência de concursos públicos, terceirização 
e graves problemas na gestão dos processos. Desde seus primórdios, o SUS enfrenta vários 
problemas para garantir serviços públicos de saúde para todos. 
 
 
 
 
Palavras-chave: SUS. Direitos Sociais. Leis 8.080/90 e 8.142/90. 
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MULHER E POLÍTICA: PARCERIA INDISPENSÁVEL NA GARANTIA DE DIREITOS 
FUNDAMENTAIS 

 
Letícia Sant’Ana Bezerra 

Acadêmica de Direito da Universidade Federal de Roraima - UFRR. 

 
A Lei 9.504/97, a qual estabelece normas para as eleições, no art. 10, § 3º, estipulou, por 
mais de dez anos,  a reserva de 30% (trinta por cento) e o máximo de 70% (setenta por 
cento) para candidaturas de cada sexo. Ao ser alterada pela Lei 12.034/2009, passou a 
prever o preenchimento de tais porcentagens, o que configurou um tímido avanço na luta 
por representatividade política das mulheres, uma vez que no Brasil, culturalmente 
machista, elas estão, na maioria das vezes, em menor quantidade nos locais de poder. 
Entretanto, a eficácia dessa norma, em âmbito federal, mesmo após a nova redação, não 
tem se apresentado amplamente à sociedade, em virtude, principalmente, de brechas no 
sistema eleitoral, as quais dificultam a efetivação de candidaturas femininas competitivas, 
com visibilidade e recursos. Além do mais, fatos históricos, como o sufrágio feminino tardio 
e o direito da mulher em se candidatar garantido apenas em 1934, também favorecem o 
baixo índice atual  de mulheres na política. Esse fato fica evidente ao analisar que, na 
legislatura 2019-2022, apenas 15% (quinze por cento) da Câmara Federal é composta por 
mulheres e que, dos 81 (oitenta e um) senadores em exercício, apenas 13 (treze) são 
mulheres. O presente trabalho visa analisar como a baixa representatividade feminina no 
Legislativo tangencia a criação de políticas públicas voltadas às mulheres e atrasa o avanço 
na garantia dos direitos à vida, à liberdade, à igualdade, à segurança e à propriedade, 
previstos no art. 5º da Constituição Federal. Partindo da ideia de lugar de fala legítimo, que 
tem um dos primeiros estudos feito por Linda Alcoff, deseja-se mostrar que a maior 
legitimidade de fala na luta por questões femininas no parlamento é um fator decisivo no 
desenvolvimento de políticas públicas que privilegiem as mulheres. Para tal, far-se-á 
análise de doutrinas jurídicas a respeito da eficácia das normas e de leis, tais como as 
citadas acima, e estudo de bibliografias feministas e dados estatísticos que comprovem a 
baixa representatividade feminina no cenário político como fator atenuante no avanço da 
garantia de direitos fundamentais às mulheres. 
 
Palavras-chave: Mulher. Política. Direitos Fundamentais. Lei 9.504/97. Políticas públicas. 
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A Inclusão das Pessoas com Deficiência em Ambientes Culturais 

GOMES Samya Paula Mota, MORAES Elisângela da Luz de                                                                                                                    

Universidade Estadual de Roraima. samya.gomes@uerr.edu.br                                                              

 Universidade Estadual de Roraima. elysangela.moraes@gmail.com  

 

INTRODUÇÃO 
Esta temática trata de evidenciar historicamente as questões de direito de acessibilidade a eventos 
culturais, focado na área de audiovisual para indivíduos com deficiência auditiva. 
 
METODOLOGIA 
O estudo consistiu em pesquisas bibliográficas tendo como principal suporte o Estatuto da Pessoa 
com Deficiência – Do Direito à Cultura, ao Esporte, ao Turismo e ao Lazer (Lei nº 13.146, de julho 
de 2015, cap. IX) e a Declaração Internacional de Direitos Humanos - ONU, artigo XXVII. 
 
RESULTADOS E DISCUSSÃO 
Segundo o artigo XXVII que foi aprovada em 1948 na Assembleia Geral da Organização das 
Nações Unidas (ONU), onde diz que “Todo ser humano tem o direito de participar livremente da 
vida cultural da comunidade, de fruir das artes e de participar do progresso científico e de seus 
benefícios”, e no art.42 do Estatuto da Pessoa com Deficiência, onde “A pessoa com deficiência 
tem direito à cultura, ao esporte, ao turismo e ao lazer em igualdade de oportunidades com as 
demais pessoas.” percebe-se sempre uma luta por busca de direitos, onde elas sejam cumpridas 
conforme leis aprovadas, em  estabelecimentos comerciais, principalmente na área de audiovisual  
como cinema onde circulam filmes ditos comerciais, ou seja, onde atingem variada  e grande parte 
do público  em geral. Esses filmes muitas vezes são ofertados em seu lançamento em grande 
parte do território nacional e também em Roraima de formato com dublagem, dificultando o 
acesso a pessoas com surdez de usufruir desse tipo de arte.  A alegação desses 
estabelecimentos, os cinemas comerciais, de não adquirirem o filme legendado para o lançamento 
é o seu alto custo e a procura ser maior para filmes dublados, colocando assim de lado os 
apreciadores de filmes com o áudio original e legenda, como também essa fatia da população 

surda. 
 

CONCLUSÃO  
Percebe-se que a importância comercial, onde a lucratividade alta nesse meio de consumo do 
audiovisual vindo de grandes corporações sempre fica acima da importância do cumprimento da lei 
de acessibilidade, com a inserção das pessoas com deficiência a consumir a arte como qualquer 
outra pessoa onde mostra a reivindicação constante por parte dessa população. Diante desta 
conjuntura, fica claro a importância de conscientização e luta para valer o direito para minimizar 
assim a disparidade social enfrentada pela população surda. 
 
Palavras-chave: Pessoas com Deficiência. Direitos Culturais. Acessibilidade, Cinema. 
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TÍTULO: ANÁLISE SOBRE A REFORMA DA PREVIDÊNCIA NO BRASIL  

LIMA, Terezinha dos Santos, RUFINO, Jayenny Maia   
Universidade Estadual de Roraima – UERR. (tehlima18@gmail.com) 
Universidade Estadual de Roraima – UERR. (jayennymr19@outlook.com) 

 
RESUMO 

O presente trabalho pretende abordar uma análise sobre a importância da Previdência 

Social para a sociedade brasileira e a necessidade da elaboração de uma reforma para 

cortar o crescimento das despesas do Governo Federal relacionadas a sustentação do 

sistema previdenciário.  

Reforma esta que passou a ser um assunto muito discutido pela população, pois o que se 

destacou principalmente como ponto negativo foi o corte que prejudica trabalhadores e 

trabalhadoras que vão entrar no mercado de trabalho e a maior parte dos que já estão 

trabalhando. 

A pesquisa será elaborada com intuito de analisar o processo da Previdência,  como será 

organizada após o possível aprovação da reforma e o impacto que o trabalhador sofrerá 

com a mesma.  

Palavra Chave: Previdência Social, Reforma, Trabalhador. 

ABSTRAC 

This paper intends to analyze the importance of Social Security for Brazilian society and 

the need to prepare a reform to cut the growth of Federal Government expenses related to 

the sustainability of the social security system. 

Reform this has become a subject much discussed by the population, because what stood 

out mainly as a negative point was the cut that harms workers entering the labor market 

and most of those who are already working. 

The research will be designed to analyze the Social Security process, how it will be 

organized after the possible approval of the reform and the impact that the worker will 

suffer with it. 

Keyword: Social Security, Retirement, Worker. 
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A importância do Estatuto da Pessoa com Deficiência 

  BARROS Mikaela Dutra, Universidade Estadual de Roraima. Mikaeladb25@gmail.com      

LIMA Jhenne Kelly Ribeiro, Universidade Estadual de Roraima.  jhennekellyribeiro@gmail.com    

SILVA, Mauricio da Silva, Universidade Estadual de Roraima. mauromaurymauro@outlook.com                                                                                        

                                                                                                    

INTRODUÇÃO 

Esta temática tratou de evidenciar aspectos do processo histórico de formação de uma das 
políticas públicas de maior relevância para a sociedade, em destaque para os indivíduos 
deficientes na área social.  

METODOLOGIA 

O estudo consistiu em pesquisas bibliográficas tendo como principal suporte o Estatuto da 
Pessoa com Deficiência (Lei nº 13.146, de julho de 2015) e a Constituição Federal de 1988 
mais precisamente em seu artigo 203 e Leis Complementares. 

RESULTADOS E DISCUSSÃO 

Criada em 09 de outubro de 2000 o Estatuto Pessoa com Deficiência, de autoria do 
deputado federal Paulo Paim, não foi aprovada de inicio e passou por diversas 
reformulações de nomenclatura durante esse processo. A lei visa aprimorar todas as leis, 
decretos e portarias voltadas a pessoa com deficiência. O ano de 2003 foi crucial para a 
reformulação da lei, pois contou com a participação de varias entidades da sociedade civil, 
bem como especialistas da área, sendo concretizada como Estatuto da Pessoa com 
Deficiência. A nova lei tramitou no congresso por 15 anos e entrou em vigor 180 dias após 
sua sanção em 06 de julho 2015, como garantia de direitos nas áreas de trabalho, saúde, 
educação e infraestruturas das cidades. Esta lei é direcionada para o campo da inclusão 
das pessoas com deficiência. Assegurando seus direitos como cidadão, onde não poderá 
ser excluído, maltratado, discriminado ou sofrer quaisquer formas de violação dos Direitos 
Humanos. 

CONCLUSÃO  

Fica claro que esta lei de acessibilidade para os deficientes é resultante de forças sociais e 
políticas que minimizam a disparidade social enfrentada por essa parcela da sociedade. 
Diante desse cenário, fortalecer o Estatuto da Pessoa com Deficiência significa defender 
os interesses dos mesmos. Inserindo o direito a inclusão, levando em consideração suas 
especificidades. 

Palavras-chave: inclusão, importância, pessoa com deficiência. 
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AMPLIAÇÃO DA FAMÍLIA HOMOAFETIVA POR MEIO DA REPRODUÇÃO ASSISTIDA: 

LACUNAS NAS LEGILAÇÕES BRASILEIRA E COLOMBIANA.  

RESUMO: A sociedade está em constante evolução, promovendo mudanças que geram uma série 

de conflitos de valores decorrentes dos avanços científicos e tecnológicos, logo, necessita que o 

Direito se adeque. Nesse contexto, existem as técnicas de reprodução humana assistida (RA), que 

são extremamente importantes para o Direito e para a Medicina. Afinal, de um lado, suscita o 

levantamento de discussões éticas e jurídicas por se tratar de uma interferência do ser humano na 

procriação natural, principalmente na hipótese das entidades familiares homoafetivas, e, do outro 

modo, promove a melhoria da qualidade de vida do ser humano. A Resolução nº 2.168/2017 do 

Conselho Federal de Medicina assegura o uso das técnicas de RA, permitindo a utilização por 

casais homoafetivos, bem como, possibilitando a gestação compartilhada em união homoafetiva 

em que não exista infertilidade. Por meio de uma fertilização in vitro heteróloga, os casais 

homoafetivos podem ter filhos com a utilização de material genético de um deles. A diferença é que, 

na hipótese de casal homoafetivo masculino, há a necessidade de se recorrer à gestação de 

substituição, vulgarmente conhecida como “barriga de aluguel”, utilizando-se a doação anônima de 

um óvulo, a ser fecundado com o esperma de um deles, e a cessão temporária do útero de outra 

mulher; enquanto que, na hipótese de casal homoafetivo feminino, não há a necessidade da 

gestação de substituição. Entretanto, por mais que esteja expressamente declarado na resolução, 

deve-se atentar que ela produz apenas efeitos internos, não detendo força de lei. Diante disso, 

afirma-se que há uma lacuna acerca do assunto na legislação brasileira, em virtude de não haver 

uma lei específica para tratá-lo. E, ao comparar internacionalmente esta abordagem, observa-se 

que é comum alguns outros países não possuírem uma legislação própria. Na Colômbia, por 

exemplo, há o Decreto 1446/1998, que regula a doação de gametas, mas não especificamente a 

reprodução assistida. O decreto dispõe que qualquer pessoa, independentemente do estado civil, 

pode ser submetida a técnicas de RA, permitindo a fecundação homóloga e a heteróloga, sem 

necessidade do anonimato. Porém, não há menção de parâmetros que devem ser analisados, 

assim como, o útero de substituição, limite de idade, casais homossexuais, reprodução post 

mortem, diagnóstico pré‐implantação, descarte de embriões e seleção de sexo. Diante dessas 

reflexões esposadas e, considerando a escassez da literatura e da jurisprudência acerca da 

temática, cabe ao Direito discutir os reflexos jurídicos da constituição de famílias homoafetivas por 

meio de técnicas de reprodução humana assistida, formalizando uma legislação específica para 

recepcionar estas famílias que aumentam a cada dia. 

Palavras-chave: Reprodução Humana Assistida; Família Homoafetiva; Ampliação Familiar. 
Autor(a): Clara Ferreira de Oliveira  Instituição de ensino: Universidade Federal de Roraima (UFRR) 
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TÍTULO: A IMPORTÂNCIA DA POLITICA AO IDOSO. 

COSTA, Karla, COSTA Jackeline, 
         FILHO, Alberto Correia de Oliveira. 

 
Palavras Chave: Estatuto do Idoso, políticas, direitos. 

 

INTRODUÇÃO 

O Estatuto do Idoso sendo ela uma lei Federal, de nº 10.741, de 1º de outubro de 2003, trás como 
base assegura os direitos de pessoas com idade igual ou superior a 60 (sessenta) anos que vive 
no País. O Estatuto do Idoso é o resultado final do trabalho de várias entidades voltadas para a 
defesa dos direitos dos idosos no Brasil, entre as quais sempre se destacou a Sociedade 
Brasileira e também de profissionais das áreas da saúde, direitos humanos e assistência social. 
Buscando sempre priorizar o direito à vida e respeito sendo ela nas políticas públicas e no 
convívio familiar.  

MATERIAL E MÉTODOS 

Através de pesquisas e artigos podemos obter o máximo de material possível para a construção 
desse resumo, tendo como meio de fácil acesso, os meios de comunicação internet, 
computadores, para chegarmos a uma forma mais especificada e ampliada do assunto em 
questão. 

RESULTADOS E DISCUSSÃO 

O Estatuto do Idoso tem como intuito abrir discussões sobre as políticas direcionadas as pessoas 
idosas, enfatizando que as mesmas têm por direito a inclusão social, por meio de políticas 
públicas, e livre acesso àquilo que é seu por direito, demostrando assim o respeito e a sonoridade 
ao público alvo, embasando que todos com idade de 60 (sessenta) anos ou mais, têm direito a 
vida à educação.  

 Por tanto, é bom lembrar que qualquer irregularidade em relação ás políticas voltadas aos 
usuários das políticas públicas, e no convívio familiar, denuncie aos órgãos competentes. 

CONCLUSÕES 

Em conclusão, o Estatuto do Idoso representa um avanço considerável na proteção jurídica aos 
homens e mulheres com 60 anos e mais da sociedade brasileira, mas é fundamental que todos 
eles , assim como seus familiares, se interessem em buscar informações mais detalhadas sobre o 
mesmo, acionando seus órgãos representativos de classe, como associações e sindicatos, 
cobrando providências e o que está prescrito no texto legal do estatuto sejam devidamente 
cumpridos. Deste tema, temos o intuito de possibilitar maior visibilidade e oportunidades para o 
movimento continuar por esta luta, na reivindicação de diretos do idoso. 
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TÍTULO: ESTATUTO DO IDOSO, UMA GARANTIA DA DIGNIDADE NA TERCEIRA 
IDADE. 

GOMES, Amanda, LEONEL, Sarah  
FILHO, Alberto Correia de Oliveira, 

Docente do curso de Direito da Universidade Estadual de Roraima 
Universidade Estadual de Roraima 

 
INTRODUÇÃO E OBJETIVO 
 
Pensado e planejado por várias entidades da área da saúde, direitos humanos e assistência social que se 
mobilizaram para a consolidação e garantia dos direitos dos idosos no Brasil, o Estatuto do Idoso, Lei Federal 
de nº 10.741 foi criado em 1º de outubro de 2003 como uma forma de assegurar às pessoas com idade igual 
ou superior a 60 (sessenta) anos a efetivação dos direitos fundamentais à vida, à liberdade, ao respeito e à 
dignidade, além de saúde, educação, cultura e assistência social. Dividido em 118 artigos, o documento 
tornou-se vigente a partir de 1º de Janeiro de 2004 e veio ampliar direitos e garantir cidadania e dignidade 
aos sujeitos dessa faixa etária. 

MATERIAL E MÉTODOS 
 
Durante a disciplina de Direito e Legislação Social ministrada pelo professor Msc. Alberto Correa na turma de 
Serviço Social do 5ª semestre, fomos desafiadas a elaborar um trabalho que tinha por objetivo apresentar a 
respeito dos direitos da pessoa idosa. Usamos como base o Estatuto do Idoso que nos esclareceu e despertou 
o interesse em se aprofundar mais sobre o assunto. Portanto através de pesquisa bibliográfica elaboramos o 
resumo presente. 
 
RESULTADOS E DISCUSSÃO 
 
O Estatuto do Idoso visa nivelar e diminuir as desigualdades destacando a importância de proporcionar todas 
as oportunidades e facilidades asseguradas por lei às pessoas que possuem idade igual ou superior a 60 
anos. São garantidos segundo o Estatuto todos os direitos fundamentais à pessoa humana, assegurando-se-
lhe por lei todas as oportunidades e facilidades para preservação de sua saúde física e mental e seu 
aperfeiçoamento moral, intelectual, espiritual e social, em condições de liberdade e dignidade, como 
especificado no art. 2° desse documento. É obrigação da família, da sociedade e do Estado garantir ao idoso 
a efetivação do direito à vida, à saúde, à alimentação, à educação, à cultura, ao lazer, ao trabalho, à cidadania, 
à liberdade, à dignidade, ao respeito e à convivência familiar e comunitária. Contando com 118 artigos, o 
Estatuto do idoso ao decorrer de seus 15 anos trouxe melhorias ao atendimento a pessoa idosa; reforçando 
direitos já garantidos na constituição e na LOAS, esse documento veio como forma de efetivar e reforçar a 
necessidade de uma atenção especial ao idosos no Brasil. 
 
CONCLUSÕES 
 
O Estatuto do Idoso incorpora uma das significativas conquistas de avanços registradas na legislação 
brasileira. Tem como objetivo principal assegurar proteção e segurança ao idoso, possibilitando uma 
superação de estereótipos do idoso como alguém sem projetos e com pouca ou nenhuma atividade.  
Com a escolha deste tema, temos o intuito de possibilitar maior esclarecimento ao assunto abordado, 
destacando a responsabilidade e compromisso que são designados a família, a sociedade civil e ao Estado 
em efetivar todos os direitos fornecidos por lei ao cidadão da terceira idade, proporcionando uma melhor 
qualidade de vida a essas pessoas. 
 
Palavras-chave: Estatuto do Idoso, Direito, Garantia. 
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DIREITOS FUNDAMENTAIS VOLTADOS PARA A COMUNIDADE LGBTQ+: O 

DESAFIO DO ESTADO NA TENTATIVA DE GARANTIR O DIREITO À DIGNIDADE DA 

PESSOA HUMANA ATRAVÉS DE POLÍTICAS DE INCLUSÃO AOS LGBTQ+ 

    
                     Carla Renata Milhomem de Oliveira 

Acadêmica de Direito da Universidade Federal de Roraima – UFRR. 
                                                        

 Lauro Antonio de Lucena Ramos Epifanio 
Acadêmico de Direito da Universidade Federal de Roraima – UFRR. 

 

O presente estudo tem por objetivo analisar as consequências das políticas públicas de 
inclusão, caso fossem de fato implementadas, com o intuito de expor a necessidade de, 
efetivamente, garantir os direitos à comunidade LGBTQ+. Nessa conjuntura, questiona-se: 
qual a importância da concretização das políticas públicas visando à garantia dos direitos 
fundamentais, baseados na premissa da dignidade da pessoa humana, para um grupo 
minoritário como aquele citado? Segundo Ihering, notório jurista alemão, todo direito, no 
mundo, foi conquistado por meio da luta.. Destarte, com o escopo de responder tal 
indagação, organizou-se o artigo do seguinte modo: em primeiro plano, abordou-se o 
nascimento do que viria a ser o movimento LGBTQ+, no Brasil, no fim da década de 70, até 
o período hodierno, a fim de constatar que, por meio da resistência, ao longo da história, 
esse grupo conquistou direitos intrínsecos ao cidadão. Entretanto, destacou-se que existem 
falhas quanto ao dispor efetivo, na contemporaneidade, dos direitos fundamentais, 
previstos no art. 5º da Constituição Federal, como a garantia à liberdade, à igualdade e à 
segurança, uma vez que, associando-se a discriminação e a exclusão social às políticas 
estabelecidas, marcadas pela fragilidade institucional e estrutural do Estado, esses grupos 
tornam-se marginalizados e, por vezes, têm sua integridade e bem-estar violados. A partir 
dessas premissas, haja vista aqueles direitos encontram-se positivados na Lei Maior, torna-
se obrigação das instâncias encarregadas garantir sua concretização. Os resultados 
obtidos nesse estudo sugerem que, nomeadamente, as taxas de miséria, fome e falta de 
moradia são mais alarmantes entre esses indivíduos do que nos demais conjuntos da 
sociedade, como também, formas de violência e discriminação são frequentes atitudes, 
políticas e práticas de profissionais e instituições de saúde. Além disso, evidencia-se a 
existência de obstáculos no tocante à acessibilidade à educação e a maior dificuldade de 
inserção no mercado de trabalho por parte da comunidade LGBTQ+. Destarte, comprova-
se que os direitos fundamentais em conjunto às  políticas públicas devem ser, 
indubitavelmente, efetivados, de modo que não sejam ações apenas escritas, mas, 
concomitantemente, concretizadas, com o intuito de,  sobretudo, garantir-lhes o direito à 
dignidade humana. Na construção deste trabalho, utilizou-se como método de abordagem 
o monográfico, tendo por técnica de pesquisa a bibliográfica.   

 
Palavras-chave: Direitos Fundamentais; Políticas Públicas; LGBTQ+; Dignidade Humana.  

 
 
 
 
 
 
 

 



Caderno de Resumos: VI SEMANA JURÍDICA DA UERR. 

30 

A ÉTICA NA ATIVIDADE POLICIAL 

Douglas da Silva Borges23 – dborges837@gmail.com 

RESUMO 

Devido duas décadas de um sistema ditatorial onde os direitos básicos foram cerceados e 

as forças policiais serviram para a manutenção da ditadura militar atuando como aparelho 

repressor do Estado, a atividade policial carrega um histórico de violência em suas ações. 

Este trabalho tem o objetivo de analisar a importância da ética como norteadora da 

atividade policial, uma ferramenta capaz de aproximar a sociedade e mudança da imagem 

negativa deixada pelo período ditatorial na atuação policial. O professor Theobaldo Miranda 

dos Santos apud Silva (2000, p. 15) define a ética como “o estudo da ação humana na sua 

inclinação para o bem. Pode, portanto, ser definida como a ciência que trata do uso que o 

homem deve fazer da sua liberdade para atingir seu fim último”. E através desta analise 

responder qual a importância de uma postura ética por parte dos profissionais da segurança 

pública dentro ou fora das suas atividades laborais? Uma vez que a polícia trabalha 

diretamente sobre as regras de convivência humana e muita das vezes lida com situações 

conflitantes para garantir a manutenção da ordem social. Com o aumento da violência e da 

criminalidade a sociedade clama por um sistema de segurança comprometido não somente 

com a atividade repressora, mas também comprometida com a legalidade, educação, a 

moral e a ética em suas atividades, dessa forma aproximando cada vez mais a polícia da 

comunidade e colocando a sociedade civil como colaboradora na prevenção da 

criminalidade. O presente trabalho será desenvolvido por intermédio de pesquisa 

bibliográfica, qualitativa, buscando a compreensão do assunto a ser analisado. Diante do 

exposto, espera-se demonstrar a importância da ética na atividade dos profissionais da 

segurança pública e conseqüentemente os reflexos para a sociedade. 

.  

Palavras-chave: Ética, Atividade policial, Profissionais da segurança pública convivência 

humana. 
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A INTERPRETAÇÃO CONSTITUCIONAL DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL E A 

NECESSIDADE DE CRIMINALIZAR CONDUTAS HOMOFÓBICAS VERSUS O 

PRINCÍPIO PENAL DA LEGALIDADE.  

 

YASMIN BISPO NASCIMENTO24   

  NATHALIE DE AZEVEDO KJAER 25  

RUI MACHADO JÚNIOR26 

RESUMO  

O presente trabalho acadêmico busca abordar por meio de pesquisa documental, 
informações sobre o crime de homofobia com o intuito de sintetizar quais os limites legais 
que a interpretação constitucional pode alcançar sem ferir princípios da própria Constituição 
Federal (CF), como por exemplo, o princípio da legalidade. Esse artigo baseia–se no fato 
de que o princípio da legalidade é uma garantia constitucional e que, o princípio da reserva 
legal é responsável por exercer o controle sobre a edição de determinadas matérias a fim 
de somente serem editadas por meio de leis. Assim, o princípio penal da legalidade, 
previsto na Constituição Federal, no artigo 5° inciso XXXIX, bem como o artigo 1° do Código 
Penal Brasileiro que, aduz “não há crime sem lei anterior que o defina, nem há pena sem 
prévia cominação legal”, os artigos supramencionados expõem que para que uma conduta 
seja considerada criminosa, exige-se que esta seja feita por meio de lei. Para tanto, o artigo 
22 inciso I da CF privativamente impõe que compete somente a União legislar sobre matéria 
penal. Assim, a Ação Direta de Inconstitucionalidade por Omissão (ADO) 26, julgada no 
Supremo Tribunal Federal (STF), que decidiu, de acordo com o voto do relator Ministro 
Celso de Mello, criminalizar condutas consideradas homofóbicas analogamente ao crime 
de racismo, padece de vicio de inconstitucionalidade por não caber ao STF, tampouco ao 
judiciário legislar sobre matéria penal. Entendendo a necessidade da criminalização das 
condutas contra qualquer pessoa por motivos de opção sexual, deve ser criado projeto de 
lei complementar, e votado nas casas, obedecendo os critérios legais, para que então seja 
dada o devido tratamento a essas condutas criminosas. Não obstante a pertinência da 
matéria proposta na ADO, existem critérios legais bastante específicos que devem ser 
observados. E também, comprovada a omissão constitucional a decisão deveria proferir prazo 
para edição de lei ordinária que suprisse a lacuna. Conclui se justapondo um dos princípios 
mais inerentes aos direitos do acusado, qual seja, o princípio da vedação da analogia in malan 
partem, que veda exatamente o que a decisão proferiu ao aduzir que será enquadrado no tipo 
penal de racismo condutas consideradas homofóbicas.  
Palavras-chave: Crime, Analogia, Omissão Constitucional, Direitos Coletivos.  
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APAC: UMA POSSIBILIDADE DE DIMINUIÇÃO NO ÍNDICE DE REINCIDÊNCIA 

CRIMINAL EM RORAIMA 

Ângelo Gonçalves da Rocha Júnior  

Marcelo Endo 

RESUMO: É notória a situação crítica e insustentável em que se encontra a maioria das 

unidades prisionais brasileiras; em Roraima não é diferente: superlotação, ambientes 

insalubres, deterioração local, disputa de facções do crime organizado, corrupção, ausência 

de assistência jurídica, má gestão administrativa, atos de tortura etc. Tudo isso, além de 

violar os direitos humanos, desrespeita a dignidade da pessoa. Neste cenário é 

praticamente impossível ressocializar o condenado e evitar sua reincidência no crime – 

objetivo precípuo da Lei de Execução Penal. De pouco adianta construir mais presídios ou 

discutir-se sobre a maioridade penal se os presos continuam sendo tratados em condições 

sub-humanas. Uma alternativa que já tem dado excelentes resultados em alguns estados 

e em até outros países é a APAC – Associação de Proteção e Assistência ao Condenado: 

é uma entidade civil de direito privado sem fins lucrativos fomentado por uma parceria entre 

os poderes Executivo e Judiciário, e com apoio da sociedade voluntária, através de 

educação e trabalho, a qual valoriza o ser humano, protege a sociedade e promove justiça. 

A Lei de Execução Penal tem como finalidades, quais sejam, retributiva – o apenado deve 

pagar pelo que fez -, preventiva – conscientizar a coletividade sobre o que não deve ser 

feito – e reeducativa (ressocializar o preso). Isso significa devolver o indivíduo regenerado 

à sociedade e esta deverá acolhê-lo – segundo a própria Lei de Execução Penal. O 

presente estudo tem como objetivo viabilizar uma alternativa de ressocialização efetiva no 

estado de Roraima com base em resultados do modelo Apaquiano obtidos em outros 

estados da Federação. Para tanto, utilizou-se do método documental de pesquisa tendo 

como resultado o índice de 8,62% de reincidência criminal para o modelo das APACs contra 

85% para o modelo tradicional do Estado. Diante do exposto, conclui-se que a Associação 

de Proteção e Assistência ao Condenado é uma hipótese viável para a solução de 

ressocialização do apenado e diminuição da reincidência no crime, além de valorizá-lo, 

proteger a sociedade e promover a justiça. No âmbito constitucional reflete um direito 

fundamental de terceira dimensão – a fraternidade.  

Palavras-chave: Ressocialização; Reincidência Criminal; Lei de Execução Penal; APAC; 

Fraternidade. 
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LEI MARIA DA PENHA: IGUALDADE MATERIAL OU INSTRUMENTO JURÍDICO 

INEFICAZ? 

SOUZA, Izarrana de Oliveira, SILVA, Katiana Honorato 
Acadêmica do curso de Serviço Social, UERR. (izarranadeoliveirasouza@gmail.com) 

 Acadêmica do curso de Serviço Social, UERR. (katianahs50@gmail.com) 

INTRODUÇÃO 

A violência contra a mulher é um problema histórico presente no cotidiano de muitas 

famílias. Apesar de ser uma problemática que a muitas décadas atinge um alto número de 

mulheres, apenas na década de 70 e 80 o debate foi incorporado na agenda política e 

jurídica do país. Entre as ações já efetivadas no Brasil para o enfrentamento da violência 

de gênero, a Lei nº 11. 340/2006 - Lei Maria da Penha é um dos mais significativos avanços. 

Sancionada em agosto de 2006 pelo então presidente da República Luís Inácio Lula da 

Silva, tem por objetivo garantir os direitos fundamentais das mulheres. Trata-se de uma Lei 

que cria mecanismos para coibir e prevenir a violência doméstica e familiar contra mulheres. 

Atualmente, com a efetivação da Lei, as mulheres vítimas podem contar com a punição de 

seus agressores e com assistência e proteção dadas pelos órgãos responsáveis. 

MATERIAL E MÉTODOS 

A partir do exposto, procuramos verificar através de pesquisa documental e quantitativa a 

efetividade da referida lei, analisando os dados de feminicídios  

ocorridos no ano de 2006 (ano da promulgação da lei) e 2018 (ano que a lei completa 13 

anos). 

RESULTADOS E DISCUSSÕES 

Percebemos, que, embora a lei “Maria da Penha” tenha como objetivo promover a proteção 

integral da mulher, não o faz por diversos fatores, mas o principal é a falta de investimento 

estatal na aplicação da lei. Esses investimentos se traduzem na implantação de delegacias 

especializadas, centros de acolhimento, canais de denúncia, capacitação para as pessoas 

que atuam na área e etc... O Estado precisa urgentemente investir em políticas públicas 

voltadas a aplicação total da lei “Maria da Penha” para que todas a mulheres tenham a 

oportunidade de viverem com dignidade e respeito.      
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A RESTRIÇÃO DOS MAGISTRADOS NAS REDES SOCIAIS 

 

Paola Oliveira Melo – oliveirarrpaola@gmail.com 

Sâmhara Suzany Vieira Brandão – samharasuzany@gmail.com 

Thais Andressa Paz Carvalho – carvalhothais45@gmail.com 

RESUMO 

A presente pesquisa tem por finalidade compreender de que forma a liberdade de 
expressão dos magistrados pode interferir no âmbito profissional e se estes devem 
realmente se comportar de forma imparcial, até mesmo, nas redes sociais. As mídias 
sociais são veículos de comunicação poderosos nos dias atuais devido a facilidade e 
rapidez do acesso a informações e a possibilidade de expressar opiniões sobre uma 
ampla quantidade de assuntos. Entretanto, quando se fala do uso dessas redes pelos 
juízes, a sociedade espera uma conduta mais séria, mais contida e imparcial, visto que a 
sua opinião na vida particular pode afetar a sua vida profissional. O próprio Código de 
ética da magistratura, em seu art. 15, diz que a integridade de conduta do magistrado fora 
do âmbito da atividade jurisdicional contribui para uma fundada confiança dos cidadãos. 
O Tribunal Superior do Trabalho, TST, realizou o seminário “Os Juízes e as Mídias 
Sociais” no qual discutiu-se sobre a liberdade de expressão dos magistrados e as 
limitações feitas em relação as suas atividades no âmbito digital. Grandes ministros e 
magistrados deliberaram sobre uma posição mais contidas dos juízes nessas plataformas, 
como uma forma de preservar, não somente sua profissão, como também a imagem do 
Poder Judiciário. Apesar de ser uma discussão relativamente nova há providencias que 
foram tomadas pela Corregedoria Nacional de Justiça, CNJ, em seu Provimento n. 71 de 
13 junho de 2018, que veda a manifestação dos magistrados por meio de qualquer veículo 
de comunicação em assuntos relacionados ao âmbito jurídico. Assim, pretende-se 
analisar a responsabilidade dos magistrados e sua postura nos meios de comunicação 
atuais, de que forma sua liberdade de expressão pode comprometer o âmbito profissional 
e se ela pode, realmente, ser limitada. Como referencial teórico da pesquisa tem-se o 
Código de Ética da magistratura, a jurisprudência e deliberações de ministros e juízes 
acerca do tema. A metodologia utilizada foi de pesquisa bibliográfica e qualitativa 
buscando resultados e respostas para as questões levantadas sobre o tema em 
evidência. Espera-se ao final da pesquisa esclarecer se o envolvimento dos magistrados 
nas plataformas digitais prejudica a confiança dos cidadãos bem como sua imagem 
profissional e o do Poder Judiciário.  

Palavras-chave: Magistrados, Redes Sociais, Liberdade de Expressão. 
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MAGISTRADOS A MARGEM DA LEI 

RESUMO 

Ana Clara Batista Da Silva 

Manoella Dias de Medeiros Nascimento 

Manielys Correia de Moura 

 

 

A presente pesquisa apresenta, em específico, o caso do magistrado Marcelo Testa 

Baldochi que deu voz de prisão para os funcionários da empresa LATAM, que agiram de 

maneira adequada como qualquer cidadão comum deveria ser tratado, após o magistrado 

ter perdido seu voo em dezembro de 2014. Onde usando de sua influência de autoridade, 

cometeu um ato exorbitante. A proposta investigativa tem por pressuposto analisar a 

conduta abusiva de alguns magistrados através deste caso concreto, observando como 

estes, que detêm tanto poder, o utilizam muitas das vezes de forma incorreta. Assim 

pretende-se verificar como o magistrado feriu alguns artigos do Código de Ética dos 

Magistrados, a exemplo o art.4º, onde exige que este seja eticamente independente e não 

interfira na atuação jurisdicional de outro colega. Entende-se, portanto, que houve um 

equívoco por parte do juiz que abusou de sua autoridade para emitir um voto de prisão em 

decorrência do seu voo perdido. O objetivo da pesquisa é demonstrar o abuso de poder do 

magistrado citado neste caso concreto a ser estudado e relatar os artigos eticamente feridos 

por este. Observar também como o poder dado a certos profissionais faz com que tenham 

comportamentos totalmente desprezados pelo     código de ética. Como referencial teórico 

da pesquisa têm-se artigos jurídicos e posicionamentos de autores modernos com relação 

ao abuso de poder dos magistrados, o autor Celso Laffei aponta que a Ética da magistratura 

também pode ser vista como uma avaliação da função do Direito. A metodologia a ser 

utilizada é de pesquisa bibliográfica no âmbito de pesquisa exploratória e descritiva 

buscando ideias para indicar o caminho correto sob a questão em evidência. A abordagem 

será qualitativa, buscando entender o problema e a situação através de percepções, 

sentimentos, comportamentos, entre outros aspectos imateriais. Espera-se que ao final da 

pesquisa possa demonstrar como a autoridade dada a profissionais com destaque 

profissional lhes dá brechas para comportamentos abusivos. 
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CONSIDERAÇÕES ACERCA DA CONDIÇÃO JURÍDICA DOS VENEZUELANOS EM 
RORAIMA DIANTE DOS DESLOCAMENTOS PENDULARES E CIRCULARES 

       Nathália Santos Veras27 

Marcela Marques Alencar28 

Iara Loureto Calheiros29 

RESUMO: O presente estudo pretende verificar as consequências jurídicas dos solicitantes de 
refúgio que realizam deslocamentos pendulares e/ou circulares. Diante da crise humanitária no país 
vizinho, muitos venezuelanos escolheram Roraima como destino, sendo que há um notável 
comércio de produtos trazidos do país estrangeiro nos cruzamentos da capital Boa Vista, notando-
se ainda aumento de apreensões pelas autoridades fazendárias brasileiras de mercadorias trazidas 
por venezuelanos residentes no Brasil, permitindo-se observar a existência frequente de um 
deslocamento pendular e/ou circular. Ou seja, há um fluxo de venezuelanos que residem em Boa 
Vista, mas se dirigem com frequência para o seu país de origem, onde possivelmente dispõem de 
domicílios ocasionais, a fim de comprar mercadorias e retornam ao Brasil, onde as vendem, em 
curto espaço de tempo. De acordo com a legislação brasileira o estrangeiro que adentra no país 
poderá solicitar quatro tipos de visto o de visita, para os que não têm intenção de fixar residência 
no país; o temporário que pode ser concedido em dez modalidade diferentes, a exemplo da acolhida 
humanitária; o diplomático e o de cortesia e também pode solicitar a concessão de refúgio. Este 
último é a solicitação mais frequente, em razão da facilidade para emissão de documentos, como a 
Carteira de Trabalho e Previdência Social, e exercício de direitos sociais, como acesso às 
universidades, pois ao solicitar o refúgio, o estrangeiro ostenta a condição enquanto o requerimento 
não for analisado definitivamente pela autoridade brasileira, além da ausência de documentos 
específicos como requisito para o pedido. A solicitação baseia-se, em geral, na existência de grave 
e generalizada violação de direitos humanos, como previsto na Lei nº 9.474/1997 que estabelece 
diretrizes para a implementação do Estatuto dos Refugiados de 1951. No entanto, esta mesma lei 
prevê que cessa e perde a condição de refugiado, respectivamente, aquele se estabelece no país 
que abandonou ou fora do qual permaneceu por medo de ser perseguido ou que deixar o Brasil 
sem prévia autorização. A questão que se coloca então é se os estrangeiros que fazem os 
deslocamentos pendular e/ou circular continuam ostentando a condição de refugiado até decisão 
final acerca da solicitação de refúgio ou a saída do país equivale, por si só, a uma desistência tácita. 
Trata-se de pesquisa qualitativa, que utiliza os procedimentos metodológicos orientados pela 
pesquisa bibliográfica, que fornecerá os conceitos necessários, e documental, como legislação e 
dados oficiais.  

Palavras-chave: Venezuela. Refúgio. Migração. Pendularidade. Circularidade. 
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AQUISIÇÃO DA NACIONALIDADE BRASILEIRA POR APÁTRIDAS 

Nathália Santos Veras30 

Iara Loureto Calheiros31 

Felipe Dalenogare Alves32 

 

O presente trabalho pretende descrever as alterações inseridas no ordenamento jurídico 

brasileiro acerca do procedimento de naturalização do apátrida pela Lei de Migração. 

Embora o direito internacional reconheça a nacionalidade como um direito humano do 

indivíduo, não é irrelevante o número de apátridas, pessoas que não recebem o status de 

nacional de nenhum país e que deveriam ter a naturalização facilitada. Apesar disso, o 

Brasil não possuía normas que previssem o procedimento simplificado para aquisição da 

nacionalidade brasileira por apátridas até a entrada em vigor da Lei de Migração. Tem-se 

como maior inovação da nova legislação a abertura de procedimento de naturalização se 

manifestado o desejo pelo solicitante, ou sua consulta caso tenha ficado silente, como etapa 

imediatamente posterior e automática ao reconhecimento da apatridia. Para alcançar o 

objetivo proposto, utilizar-se-á o método dedutivo, a pesquisa qualitativa e os 

procedimentos informados pelas pesquisas documental e bibliográfica. 

 

Palavras-chaves: Nacionalidade. Naturalização. Apatridia. Lei de Migração. 
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TÍTULO: PREVIDÊNCIA SOCIAL E SEGURIDADE SOCIAL NO BRASIL 

PAIVA, Elizângela Maciel, ALVES, Juliana da Conceição, ARIANE, Tainá Viana 
 Universidade Estadual de Roraima – UERR. (elizapaivaservicosocial.uerr@gmail.com)  

Universidade Estadual de Roraima – UERR. (anajuliana@gmail.com) 
Universidade Estadual de Roraima – UERR. (atainarv@gmail.com) 

Resumo  

O presente trabalho trata do atual debate referente à Seguridade Social com ênfase maior 
no Regime Geral de Previdência Social. O objetivo deste trabalho é compreender o 
funcionamento do sistema de Previdência Social através da legislação em vigor mediante 
uma contextualização histórica bem como através de análise dos dados. Um dos pontos 
investigados pela pesquisa foi o tipo de benefícios que a Previdência Social e Seguridade 
Social prestam para os usuários que necessitam destes benefícios.  A busca de 
conhecimentos deu-se com a revisão de literatura, de acordo com a pesquisa bibliográfica, 
através de artigos científicos, livros e pesquisas que abordam sobre a referida temática. 
Através desta pesquisa foi possível observar que o direito à seguridade social no Brasil foi 
construído por meio de muitas lutas e conquistas dos trabalhadores e identificou-se que as 
regras para a aposentadoria ao longo do tempo vem mudando, dificultando mais ainda para 
que o trabalhador se aposente. Nossa conclusão constata que é preciso adotar algumas 
medidas importantes para melhor funcionamento do sistema tanto no campo econômico 
quanto no campo jurídico. As mudanças previdenciárias, contudo, devem levar em 
consideração que o Estado deve ser um agente ativo em prol do desenvolvimento e bem-
estar social e a previdência social tem um papel primordial na melhoria da qualidade de 
vida dos cidadãos.  
Palavras-chave: Brasil, Previdência Social, Seguridade Social. 

Abstract 

This paper deals with the current debate on Social Security with greater emphasis on the 
General Social Security System. The objective of this work is to understand the functioning 
of the Social Security system through the legislation in force through historical 
contextualization as well as through data analysis. One of the points investigated by the 
research was the kind of benefits that Social Security and Social Security provide for users 
who need these benefits. The search for knowledge occurred with the literature review, 
according to the bibliographical research, through scientific articles, books and research that 
address the subject. Through this research it was possible to observe that the right to social 
security in Brazil was built through many struggles and achievements of the workers and it 
was identified that the rules for retirement over time have been changing, making it even 
more difficult for the worker to retire Our conclusion is that some important measures must 
be taken to improve the functioning of the system in both the economic and legal fields. 
Social security changes, however, must take into account that the state must be an active 
agent for development and social welfare, and social security plays a key role in improving 
the quality of life of citizens.  
 

Keywords: Brazil, Social Security, Social Security. 
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A NECESSIDADE DE HUMANIZAR O PROCEDIMENTO DO EXAME DE CORPO DE 

DELITO NOS CASOS DE VIOLÊNCIA SEXUAL CONTRA CRIANÇAS. 

Nathalie de Azevedo Kjaer 
Valéria D'Ávila Lima Silva 

Edson Juan Ferreira Nascimento 
 

 A violência sexual contra crianças e adolescentes é um problema que tem crescido 
de forma avassaladora em todas as classes sociais, desencadeando várias outras 
complicações não apenas para a criança, bem como para a sociedade num todo. Uma das 
maiores dificuldades enfrentadas é a identificação de que o menor está em situação de 
abuso. Nesse tipo de violência, geralmente a criança permanece silenciada e não denuncia 
seu agressor por não entender a gravidade dos fatos, ou por ter sofrido algum tipo de 
ameaça, e o agressor geralmente é pessoa próxima da vítima, por vezes, familiares. O 
presente artigo versa sobre como é realizado o exame de corpo de delito na vítima após o 
abuso, visando a humanização do processo. A metodologia utilizada foi uma pesquisa 
documental entre artigos e legislações já existentes no ordenamento jurídico brasileiro, o 
qual, em consonância com a Constituição Federal de 1988 que, assegura em seu artigo 5º, 
inciso III, que ninguém será submetido a tratamento desumano, vai de encontro com a 
forma como esse procedimento tem sido realizado. Não obstante o fato de que, o 
psicológico de uma criança vítima de abuso sexual, de forma inevitável e inimaginável, está 
abalado e fragilizado, a realização do procedimento, faz com que inúmeras vezes o 
agressor seja conduzido juntamente com a vítima para a realização do exame. Assim, 
tornando se uma causa de mais sofrimento mental para a criança. Ressalta-se que, o 
exame não é eficaz a ponto de detectar sem falhas, os sinais ou vestígios de abuso, visto 
que existem abusos que não flagelam o corpo, mas sim a mente e a dignidade da criança. 
Entretanto, não significa que tenha havido abuso porquê o fato não se consumou. Esses 
dados contribuem para elevar descomedidamente o sentimento de insegurança vivenciado 
pela vítima. Nesses casos, o testemunho do menor merece uma atenção especial, devendo 
ser levado em conta significativamente cada pequeno detalhe. Uma ressalva quanto ao 
testemunho da vítima é que, em razão da negatória de vestígios no exame e pelo 
sentimento de insegurança, abalando de sobremaneira seu psicológico, na maioria das 
vezes a criança não consegue relatar, ou possui dificuldades para testemunhar. A pesquisa 
revelou que existe a necessidade de idealizar um método mais humanitário para a 
realização do exame, tornando assim, o procedimento menos doloroso. O objetivo desse 
trabalho é proporcionar maior proteção às crianças, assim, foi desenvolvido por meio de 
pesquisas documentais, artigos, relatórios e tem por finalidade, apresentar políticas 
públicas a serem implantadas visando dirimir a malsinação que as crianças vítimas de 
abusos sexuais vêm sendo submetidas, evitando que os traumas enfrentados sejam 
revividos repetidamente pelas vítimas ao longo do processo. 

 

Palavras-chave: Abuso Sexual, Crianças Abusadas, Exame de Corpo de Delito, 
Humanização do Processo Penal, Violência. 
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TÍTULO: PREVIDÊNCIA SOCIAL E ASSISTENCIA SOCIAL NO BRASIL 
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Universidade Estadual de Roraima – UERR. (anajuliana@gmail.com) 
Universidade Estadual de Roraima – UERR. (atainarv@gmail.com) 

Resumo  

O presente trabalho tem por objetivo relatar sobre as primeiras iniciativas de benefícios 
previdenciários que vieram constituir a seguridade social no Brasil. Um dos pontos 
investigados pela pesquisa foi o tipo de benefícios que a Previdência Social e Seguridade 
Social prestam para os usuários que necessitam destes benefícios.  A busca de 
conhecimentos deu-se com a revisão de literatura, de acordo com a pesquisa bibliográfica, 
através de artigos científicos, livros e pesquisas que abordam sobre a referida temática. 
Através desta pesquisa foi possível observar que o direito à seguridade social no Brasil foi 
construído por meio de muitas lutas e conquistas dos trabalhadores e identificou-se que as 
regras para a aposentadoria ao longo do tempo vem mudando, dificultando mais ainda para 
que o trabalhador se aposente. Portanto conclui-se que os direitos da seguridade social, 
sejam aqueles baseados no modelo Bismarckiano ou no modelo Beveridgeano, tem como 
objetivo os direitos do trabalho, esses assumem a função de garantir benefícios para os 
trabalhadores que perderam, sua capacidade laborativa. 

Palavras Chave: Previdência Social, Seguridade Social, Direitos Sociais, Brasil. 

Abstract 

This paper aims to portray the first initiatives of social security benefits that came to 
constitute social security in Brazil. One of the points investigated by the research was the 
type of benefits that Social Security provides for users who need this benefit. The search for 
knowledge occurred with the literature review, according to the bibliographical research, 
through scientific articles, books and research that deal with the subject. Through this 
research, it was possible to observe that the right to social security in Brazil was built through 
many struggles and achievements of workers and it was identified that the rules for 
retirement over time have been changing making it even harder for the worker to retire. 
Therefore, it is concluded that social security rights, whether based on the Bismarckiano 
model or the Beveridgeano model, have the objective of labor rights, which assume the 
function of guaranteeing benefits to workers who have lost their labor capacity. 
Keywords: Social Security, Social Security, Social Rights, Brazil 
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LOMBROSO E A TEORIA DO DELINQUENTE NATO. 

Ana Vitória Ferreira de Oliveira 

Vanessa Santana Barros33 

Pierre dos Santos 34 

RESUMO 

Tem como objetivo analisar de que maneira a teoria de Lombroso e a escola positiva italiana 
estigmatizaram e influenciaram no julgamento e na formação de um perfil criminoso por parte da 
sociedade Brasileira. Atingindo relevância social a partir da desconstrução de estigmas 
estabelecidos socialmente através dos anos, com a finalidade de permitir um tratamento igualitário 
às minorias que são afetadas por visões conservadoras e preconceituosas que ferem seus direitos 
de liberdade. Expondo e exemplificando características físicas, psicológicas e sócioestruturais que 
podem e fomentam a formação de um perfil criminoso baseado nos estudos feitos por Lombroso. 
Este tema ainda precisa ser muito discutido, principalmente durante o início da vida acadêmica para 
que haja a possibilidade de uma desconstrução deste perfil previamente determinado, levando em 
alguns casos ao cometimento de injustiças baseadas tão somente na aparência do indivíduo. 
Quanto ao método, a pesquisa classifica-se como básica por ser de caráter intelectual e por não 
gerar um retorno imediato à sociedade. Quanto aos objetivos, encaixa-se como factual cultural, uma 
vez que a mesma busca informações a cerca de fatos, acontecimentos, situações, dados e 
fenômenos concretos e singulares. É também classificada como exploratória, pois, visa à 
descoberta, a elucidação de acontecimentos ou a explicação daqueles que não eram aceitos, 
embora sejam óbvios. Quanto a abordagem do problema de pesquisa, esta é qualitativa e tem 
finalidade a busca de dados através da investigação baseado em estimativas e consultas de caráter 
exploratório, visando identificar e analisar dados que não podem ser mensurados numericamente. 
Quanto ao método científico, não somente identifica-se como hipotético dedutivo onde se formula 
uma hipótese e a mesma é analisada para saber se é verdadeira ou não, mas também como 
histórico que é um método auxiliar que toma como referência a análise do fenômeno histórico e das 
fontes historiográficas para demonstrar as marcas deixadas pelo trabalho de Lombroso ao longo da 
história. Quanto aos resultados, é possível analisar através dos dados apresentados que a teoria 
elabora a mais de cem anos depois ainda se faz presente no julgamento e na percepção que as 
pessoas têm sob a aparência de um criminoso. Quanto a conclusão, é necessário combater o 
pensamento fundamentado na teoria do delinquente nato, mostrando um novo olhar sobre os 
indivíduos, reeducando mentes influenciadas pelo preconceito e estigmas ao diferente tendo em 
vista o exorbitante período em que a teoria de Lombroso está sendo vivenciada. Esse tipo  mudança 
leva tempo para ser efetuada, pois busca uma conscientização geral da sociedade. Cometer pré-
julgamentos parece inerente aos humanos, no entanto, esse aspecto não merece ser perdurado em 
um mundo em constante evolução, da mesma forma que a teoria lombrosiana se mostrou 
ineficiente, julgamentos sociais também deverão cair em desuso. 
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O caso do Sangue Yanomami: uma análise jurídica sob a ótica da tutela dos direitos 
indígenas 

 
Daniel Rufino Marques Mota35 

 
RESUMO: Trata-se de trabalho no qual pretende-se abordar o caso do Sangue Yanomami sob uma 
ótica da tutela jurídica dos direitos culturais dos povos indígenas e sua importância para o 
reconhecimento do exercício de tais direitos. O caso em questão refere-se à expedição liderada por 
James Neel e Napoleon Chagnon em 1968 na atual Terra Indígena Yanomami, realizando pesquisa 
genética, epidemológica e etnográfica. Na ocasião foram coletadas aproximadamente 1.200 
amostras de sangue dos indígenas sem o consentimento informado e sem conhecimento a 
respeito do armazenamento por tempo indeterminado em laboratórios estrangeiros. A problemática 
reside no fato de que a reserva do material coletado desrespeita a prática funerária Yanomami, na 
qual todos os vestígios corporais são eliminados após a morte, sob o risco de acarretar tragédia a 
toda a comunidade. Nada obstante a discussão do caso nas ciências sociais como paradigma para 
a ética na pesquisa, bem como no Biodireito, com o princípio do consentimento prévio e informado, 
o caso também pode ser analisado a partir da proteção aos povos indígenas no ordenamento 
jurídico pátrio. Nesse sentido, a solução foi alcançada por meio de articulação do Ministério Público 
Federal e do Ministério de Relações Exteriores com instituições de ensino estrangeiras que 
acordaram em repatriar as amostras, as quais foram entregues em 2015 às comunidades 
interessadas, que procederam à sua destruição em rito funerário. A atuação institucional, em prol 
de recuperar as amostras coletadas e retornar-las às suas comunidades de origem, traduz-se em 
claro cumprimento de dispositivos constitucionais e internacionais. A Constituição Federal 
reconhece em seu artigo 231 a proteção às crenças, tradições e costumes dos povos indígenas, e 
em seu art. 215, §1º, assegura a proteção das manifestações das culturas indígenas, impondo ao 
Estado garantir o pleno exercício dos direitos culturais e incentivar sua valorização. No plano 
internacional, a Convenção nº 169 da Organização Internacional do Trabalho, internalizada pelo 
Decreto nº 5.051/2004 com status de norma supralegal, assegura em seu art. 2º a responsabilidade 
estatal em desenvolver ações que promovam a efetividade dos direitos culturais dos povos 
indígenas, e em seu art. 5º a proteção e reconhecimentos dos valores e práticas sociais, culturais 
religiosos e espirituais, fazendo constar expressamente que as reivindicações de tal natureza 
apresentadas deverão receber a devida consideração. Portanto, é forçoso reconhecer que os ritos 
funerários, considerando as cosmovisões nas quais se inserem, podem ser adequadamente 
caracterizados como manifestações culturais sujeitas à proteção estatal. Contudo, 
o episódio estende-se ao ponto de constituir marco para o reconhecimento de itens etnográficos, 
tais como as amostras de sangue e restos mortais mumificados, como legítimos objetos de proteção 
jurídica da cultura, podendo ser reivindicados pelos descendentes de suas respectivas tradições, 
expandindo assim a compreensão do exercício de direitos culturais por parte dos povos indígenas.  
 
 
Palavras-chave: Direitos indígenas; Direitos culturais. 
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A TRANSFORMAÇÃO DO TERMO TRADICIONAL DE FAMÍLIA E A OMISSÃO DO 

LEGISLATIVO FRENTE À UNIÃO HOMOAFETIVA COMO ENTIDADE FAMILIAR 

Ana Flávia de Andrade Brasil 
 

Acadêmica de Direito da Universidade Federal de Roraima. 
 

Henrique França Pereira Ávila  
Acadêmico de Direito da Universidade Federal de Roraima.  

Maria Karoline Miranda de Sousa  
Acadêmica de Direito da Universidade Federal de Roraima.  

 

RESUMO 

Com o presente estudo, tem-se por objetivo abordar a omissão do Legislativo no que 
tange ao tratamento desigual aos modelos de família de pessoas do mesmo sexo em 
contraposição aos modelos concebidos pela Constituição Federal de 1988. É inegável 
que a Lei Maior e os princípios constitucionais do Direito de Família representaram uma 
inovação para o ordenamento jurídico brasileiro, mas aquela foi omissa ao não incluir o 
pluralismo e a diversidade nos termos do artigo 226. A antropologia afirma que a família 
é o ponto essencial e inicial de inserção do homem no âmbito social e, considerando a 
sociedade como um conjunto de transformações, novos modelos de entidades familiares 
surgiram consoante às evoluções sociais e culturais. Nesses termos, o Direito deve 
acompanhar o processo de evolução da sociedade como um todo, e é dever do legislador 
pátrio proteger também as minorias políticas como forma de garantir os princípios 
inerentes à personalidade humana sem distinção. Diante desse cenário, indaga-se: a não 
existência de uma lei significa que não haja o direito? O fato do artigo referido não citar 
união homoafetiva como entidade familiar significa que o Estado não a reconhece e 
protege? É legítima a discriminação do legislador, uma vez que há princípios que regem 
as relações familiares como o da dignidade da pessoa humana (art. 1º, III, da CF), 
isonomia (art. 5º, I, da CF) e da solidariedade social (art. 3º, I, da CF)? Para responder a 
tal problemática, o artigo explanará o diálogo da Constituição Federal com os direitos 
humanos, abrangendo estudos antropológicos para discorrer a importância de 
transformar o entendimento tradicional do termo família na Constituição e explicitar a 
inclusão social. Desse modo, ao constatar as lacunas na Lei Máxima, dará enfoque crítico 
ao tema proposto a fim de consolidar os direitos humanos considerados fundamentais 
para a dignidade frente a diversidade na contemporaneidade. Em sua elaboração, 
utilizar-se-á como método de abordagem o hipotético-dedutivo, tendo por técnica a de 
pesquisa bibliográfica e análise interpretativa de jurisprudência. 

 

Palavras-chave: Diversidade. União homoafetiva. Entidade familiar. Direitos Humanos. 
Jurisprudência. 
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Sexualidade etária: um estudo das repercussões jurídicas do senso comum no 
Conselho Tutelar do Cantá/RR. 

 

 
Esron Messias Vieira Martins36 

Edson Damas da Silveira37 

 

RESUMO: O presente trabalho busca relacionar o projeto de dissertação do primeiro autor com o 
ensaio “Senso comum como um sistema cultural”, constante do capítulo 4 da conhecida obra do 
antropólogo americano Clifford Geertz, “o saber local: novos ensaios em antropologia 
interpretativa”. O projeto de pesquisa supramencionado busca identificar e examinar um código 
cultural, neste momento nominado como sexualidade etária, além de detectar seu 
compartilhamento entre integrantes da etnia Wapichana e Conselheiros Tutelares do município do 
Cantá, cidade vizinha à Boa Vista, capital do estado de Roraima. No curso da pesquisa supracitada 
extrai-se, especialmente, a compreensão da criança dissociada de seus costumes, quer dizer, 
perceberam os autores que o tratamento dado pelos Conselheiros Tutelares cingia-se a uma dita 
isonomia de tratamento que desconsiderava as peculiaridades do complexo espaço onde está 
montado o município do Cantá-RR. Diante deste cenário, isolada a ideia de infância isonômica, 
vemos elementos que indicam certo uso do bom senso como instrumento de discriminação para 
com crianças indígenas. É dizer: quando um Conselheiro Tutelar não enxerga distinção entre uma 
criança indígena e uma não-índia, ele não o faz a partir do senso comum, mas utiliza o bom senso, 
este último detentor de uma variedade enorme de sentidos. Geertz dirá, por exemplo, que é possível 
exemplificar essa variedade a partir de alguns exemplos da etnografia clássica. Analisando Robert 
Edgerton, o antropólogo americano percebe que ao mesmo fato – intersexualidade – são dadas 

interpretações distintas, a partir do local em que o indivíduo se encontra, porém eles são utilizados 
como uma elaboração e defesa das afirmações reais da razão coloquial, o senso comum. Assim, 
no caso do Cantá, se a compreensão dada às crianças é correta, ou equivocada, esta foi dada a 
partir de um determinado bom senso, que no caso da sexualidade etária, é dada a partir do nosso 
bom senso - formado na lógica mercadológica do capitalismo -, do bom senso moderno ocidental, 
onde a formação dos indivíduos é comprometida pelas consequências de eventuais relações 
sexuais precoces. Assim, nota-se que, mesmo diante de normas constitucionais, multilaterais e atos 
normativos secundários, usa-se o bom senso – aqui já compreendido como aquele espaço entre a 
razão coloquial e a abstração da realidade - a fim de assimilar os costumes ocidentais às tradições 
indígenas. Ademais, reportamos aos povos indígenas a competência de estabelecerem os seus 
próprios catálogos de direitos humanos, não necessariamente convergentes com os valores 
culturais acumulados por nós ocidentais, tampouco dependentes destes, restando aos estados 
nacionais respeitarem os sistemas jurídicos dos povos indígenas, como de fato já foi reconhecido 
pelo Tribunal de Justiça de Roraima, naquele que ficou conhecido como “caso Denilson”. 

Palavras-chave: Antropologia Hermenêutica; Senso comum; Multiculturalismo. 
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ÉTICA POLICIAL E OS DIREITOS

HUMANOS 

Denilda Rodrigues Sobrinho38 

denildamozao2016@outlook.com.br 
Janaina Rosa Lira39 

likjana@hotmail.com 
Semelly Laborda Lima40 

yllemes.ll@gmail.com 

A ética é uma palavra de origem grega (éthos), que significa “propriedade do caráter”. Ser ético é 
agir dentro dos padrões convencionais, é proceder bem, é não prejudicar o próximo. A ética 
profissional, em concordância com a responsabilidade e competência profissional, é o caminho que 
permite ao profissional da segurança pública, em especial ao policial, exercer um trabalho 
comprometido com a sociedade. Sabe-se que a segurança pública é dever do Estado, direito e 
responsabilidade de todos. Porém, na atualidade, percebe-se a desmoralização do Estado pelo 
crime organizado instalado entre os profissionais da Segurança Pública, e isso é ainda mais 
preocupante quando fere os preceitos dos Direitos Humanos. Seguindo essa linha, o problema é 
analisar por quais caminhos devem seguir os profissionais da Segurança Pública para garantir à 
sociedade os Direitos Humanos e evitar atitudes ilegais que causem a desmoralização do Estado. 
Nesse contexto, objetiva-se aprofundar os conhecimentos acerca da ética a partir da análise e 
discussão de seu conceito e aplicabilidade na vida pessoal e profissional do policial. É notório que 
as organizações policiais possuem código de ética e que em Roraima não é diferente, tal estudo 
proposto levará em consideração, no âmbito da análise, discussão e exposição, os apontamentos 
mais relevantes, no tocante ao tema da ética, identificados no Código de Ética e Disciplina dos 
Militares do Estado de Roraima - CEDM/RR (Lei nº 963 de 06 de fevereiro de 2014) e na Lei 
Orgânica da Polícia Civil do Estado de Roraima (Lei complementar nº 055 de 31 de dezembro de 
2001). No que diz respeito aos direitos humanos, a Declaração Universal dos Direitos Humanos é 
tida como documento base. O presente estudo utiliza-se do método exploratório, tendo como foco 
a pesquisa e revisão bibliográfica. São admitidos como fontes o Código de Ética e Disciplina dos 
Militares do Estado de Roraima – CEDM/RR, a Lei Orgânica da Polícia Civil do Estado de Roraima, 
a Declaração Universal dos Direitos Humanos, bem como notícias publicadas nos meios de 
comunicação acerca dos índices de criminalidade dos profissionais da Segurança Pública e autores 
que tratam do tema em tela. Por fim, para o desenvolvimento do estudo, parte-se da concepção 
básica de que a prática profissional pressupõe normas que apontam o que se deve fazer um 
profissional para manter o bem comum. Diante disso, no que se refere especificamente à profissão 

de policial, um código de ética não pode ser reduzido a um conjunto de normas, mas sim se 
sobrepor a quaisquer estímulos pessoais que coloquem em risco a vida, a moral e a 
integridade física e psicológica dos cidadãos, na busca de atender aos Direitos Humanos.  
 
Palavras-chave: Código de Ética. Direitos Humanos. Ética. Polícia.  

 

 

38 Bacharelanda em Direito pela Universidade Estadual de Roraima – UERR. 

39 Bacharelanda em Direito pela Universidade Estadual de Roraima – UERR. 

40 Bacharelanda em Direito pela Universidade Estadual de Roraima – UERR. 

mailto:denildamozao2016@outlook.com.br


Caderno de Resumos: VI SEMANA JURÍDICA DA UERR. 

46 

DEONTOLOGIA POLICIAL: APLICABILIDADE OU NÃO DO TEXTO 

DO CÓDIGO DE CONDUTA PARA OS FUNCIONÁRIOS RESPONSÁVEIS DE 

ACORDO COM O TEXTO DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL BRASILEIRA DE 1988. 

Rogério Lima Albuquerque 

Acadêmico do Curso de Bacharelado em Direito da Universidade Estadual de Roraima   

<rogerioallbuquerque@hotmail.com> 

 

Ética é o nome dado ao ramo da filosofia dedicado aos assuntos morais. A palavra ética é 

de origem grega (éthos) que significa “propriedade do caráter”. Ética profissional é o 

conjunto de valores e normas éticas de comportamento e de relacionamento que formam a 

consciência do profissional e representam imperativos de sua conduta a serem adotados 

no ambiente de trabalho, no exercício de qualquer atividade. A aplicação da ética não seria 

diferente na atividade policial, existem diversas regras deontológicas específicas, 

encontradas em códigos de ética, resoluções, estatutos do servidor que definem deveres, 

direitos e responsabilidades na atuação do agente. além destas citadas, destacamos uma 

importante resolução de âmbito internacional: Código de conduta para os funcionários 

responsáveis pela aplicação da lei (Resolução ONU nº 34/169, de 17/12/1979). É 

importante frisar que as resoluções e as decisões da ONU são expressões formais da 

opinião ou da vontade dos órgãos das Nações Unidas não são normas vinculativas. A 

Resolução nº 34/169 no seu bojo dispõe sobre: Respeito e proteção da dignidade humana, 

o apoio aos direitos fundamentais de todas as pessoas; o uso comedido da força e que seu 

uso seja feito quando estritamente necessário; Observar quando as informações tiverem 

natureza confidencial, os policiais que a possuem deverão mantê-las em segredo, a não 

ser que o cumprimento do dever ou as necessidades da justiça estritamente exijam outro 

comportamento. Como todo profissional do direito, o policial também terá que pautar a sua 

atividade pelos princípios consagrados na Constituição Federal Brasileira (COSTA, 2013). 

A Res. 34/169 da ONU está de acordo com o que diz a constituição federal de 1988. O 

objetivo  de pesquisa é atestar a aplicabilidade da Res. 34/169 respeitando a constituição 

federal de 1988. Para tanto, a pesquisa necessária está em andamento, o artigo será 

realizado mediante pesquisa bibliográfica, e análise qualitativa dos dados a partir dos grifos 

da Constituição Federal de 1988, do Código de conduta para os funcionários responsáveis 

pela aplicação da lei, da Deontologia Jurídica de Elcias Ferreira da Costa e de artigos que 

tratem de ética e/ou atividade policial  para que do cotejo de todos estes se chegue ao 

resultado pretendido. 

 

Palavras-chave: Ética. Atividade Policial. ONU
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A REPRESENTAÇÃO SOCIAL DA MULHER E A CULTURA DO MACHISMO 

Gilmara Pinheiro de Andrade41 

Cláudio Travassos Delicato42 

RESUMO: Esta pesquisa trata-se da abordagem multidisciplinar das relações de gênero, 
fundamentada nas literaturas de autores que investigam essas categorias que tratam da 
relação entre homens e mulheres na sociedade. O estudo aponta para a verificação dos 
discursos sociais sobre as masculinidades e feminilidades, como construções ideológicas 
naturalistas que dividem os papéis sexuais a partir de estereótipos pré-concebidos e 
naturalizados desde a infância. Considerando assim, a violência doméstica contra as 
mulheres, fruto destas construções sociais e históricas. Gênero é uma categoria de análise 
de estudos que vem permitindo a compreensão das dinâmicas que envolvem as relações 
de gênero em uma sociedade, marcada por uma cultura, e em determinado tempo histórico. 
As condutas e práticas dos indivíduos no meio social e as representações construídas por 
estes, são objeto de estudo da sociologia, antropologia, história e do direito, nos quais as 
mudanças de comportamentos sociais tem influência na positivação e normatização de 
condutas consideradas criminosas pelos legisladores. Nesta pesquisa de caráter 
exploratório e descritivo, o objetivo é demonstrar através das revisões de literatura, como 
ocorre o processo de construção das masculinidades e feminilidades dentro do meio social, 
evidenciando a representação social do papel atribuído às mulheres ao longo da história, 
frente a uma cultura essencialmente machista, que ainda não foi dissolvida ao longo de 
anos em nossa sociedade, sendo perpetuada por gerações. Um dos apontamentos da 
presente pesquisa, tem relação com a problemática da violência doméstica contra as 
mulheres no Brasil, esta verificada nas estatísticas de ampla visibilidade na mídia nacional, 
e nas pesquisas realizadas por estudiosos das mais diversas áreas. A contextualização 
realizada servirá de base para posterior análise nas considerações finais, sobre a 
correlação entre os discursos sociais construídos acerca das diferenças entre homens e 
mulheres, e a prática dos crimes de violência doméstica no âmbito familiar, nos quais os 
números também serão apresentados neste artigo. 

Palavras-chave: Violência. Mulheres. Machismo. Representações. 
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O NEOCONSTITUCIONALISMO E SEUS MARCOS 

Manielys Correia de Moura – manielys-correia@bol.com.br1 

RESUMO 

A presente pesquisa resulta da contemplação acerca do  atual cenário jurídico após a 

absorção, pela comunidade jurídica, da teoria neoconstitucionalista, a qual é tratada aqui 

com base em seus marcos histórico, teórico e filosófico .O Neoconstitucionalismo foi 

adotado como modelo especifico de organização jurídico-política, cujos traços 

característicos, esboçados a partir da Segunda Guerra Mundial, ganham contornos mais 

definitivos no final do século XX. Também foi empregado como teoria do direito utilizada 

para descrever e operacionalizar este novo modelo constitucional. Após as inovações 

apresentadas por essa nova corrente constitucionalista houve  reformulação no cenário 

jurídico. Tal corrente trouxe o reconhecimento definitivo da normatividade da constituição e 

por conseguinte, de todos os dispositivos nela contidos, independentemente de sua 

estrutura. Sob a perspectiva teórica, tal corrente contrapõe-se ao positivismo jurídico 

praticado no século XIX, pautado no estatalismo, legicentrismo, e no formalismo 

interpretativo. O pós-positivismo é o marco filosófico das recentes transformações operadas 

no Estado de Direito e no constitucionalismo. A proposta do pós-positivismo está centrada 

na perspectiva de reaproximação entre o direito e a moral, através de normas com cunho 

ético e finalidades corretivas. Essas normas são os princípios jurídicos que ganharam status 

de normas jurídicas, proporcionando, assim, uma revisitação das fontes do direito, pois são 

considerados como núcleos axiológicos do ordenamento jurídico. A metodologia utilizada 

foi a de pesquisa bibliográfica para poder analisar como esse viés teórico do direito 

constitucional transformou a ideia de constituição, que passou a ser dotada de força 

normativa e a estar em uma posição de supremacia, em relação às demais normas do 

ordenamento jurídico, ocasionando diversas transformações na área jurídica, a saber, 

novos métodos de hermenêutica constitucional, expansão da jurisdição constitucional, 

reaproximação entre o direito e a moral, entre outros. Espera-se que ao final da pesquisa 

fique claro que importantes mudanças ocorreram nas teorias constitucionalistas ao longo 

do tempo, sendo a teoria neoconstitucionalista dotada de transformações essenciais aos 

dias atuais. 

 

 

Palavras-chave: Neoconstitucionalismo; Normatividade; Pós-positivismo; Estado de 

Direito. 
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O NEOCONSTITUCIONALISMO E A INTERPRETAÇÃO DAS NORMAS 

CONSTITUCIONAIS 
                                                                                         Luciane Oliveira da Silva¹  

                                                                                                       Ana Paula Joaquim Macêdo² 

 

RESUMO 
 
A presente pesquisa discorre sobre o fenômeno do Neoconstitucionalismo, como uma nova 
visão do Direito, na qual a Constituição não deve ser interpretada apenas como um conjunto 
de normas e regras, mais como um mecanismo capaz de ajustar qualquer aspecto, 
primando pelo bem estar social e pela materialização dos valores constitucionais. A 
concepção de Direito estabelecida pelo positivismo tradicional não se encontra mais apta a 
dar respostas à questões complexas da realidade contemporânea. Nessa perspectiva a 
Constituição assume o caráter de norma jurídica, dotada de intensa carga valorativa, 
redefine a sua expansão e impõe uma nova hermenêutica constitucional. A nova 
interpretação constitucional, está diretamente ligada à força normativa que a Constituição 
passou a deter, encontrando-se entre as modalidades de interpretação jurídica. Neste 
contexto, a questão central da pesquisa será demonstrar como o Neoconstitucionalismo 
afeta a interpretação das normas constitucionais. O embasamento teórico foi sustentado 
por renomados autores, bem como pela doutrina. A fundamentação da pesquisa adota um 
referencial teórico bibliográfico, por meio de uma pesquisa qualitativa. As teorias de direitos 
tradicionais não são suficientes para dar conta da complexidade teórica e das novas 
práticas jurídicas que se desenvolveram. E o neoconstitucionalismo consubstancia uma 
nova visão acerca dos propósitos da Constituição nas estruturas jurídicas contemporâneas. 
Nessa nova abordagem, a Constituição atinge o ápice do ordenamento jurídico. Para tanto, 
é necessário uma abordagem clara de como deverão ser entendidas e interpretadas as 
normas contidas no texto maior à luz da visão neoconstitucional, com observância irrestrita 
de seus preceitos e valores fundamentais. Ao final, espera-se concluir que a Constituição 
obtenha dinamismo, sendo o centro do sistema, de modo que toda interpretação jurídica 
seja constitucional, dando concretude aos ideais de justiça e busque a plena efetivação  
dos ideais inseridos na Constituição Federal de 1988. 
 
Palavras-chave: Constituição. Neoconstitucionalismo. Normas Constitucionais. 
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OS LIMITES DA RESPONSABILIDADE CIVIL DO ADVOGADO PÚBLICO NOS 

PARECERES EXARADOS EM PROCESSOS LICITATÓRIOS43 

Suzete Carvalho Oliveira44 

Pierre Santos Castro45 

RESUMO: Considerando ser o advogado público responsável pelo desenvolvimento de pareceres  
jurídicos, o presente artigo  tem por objetivo analisar os limites da responsabilidade civil do 
Advogado Público nos pareceres exarados em processos licitatórios. O dever de licitar está previsto 
no art. 37, inc. XXI, da Constituição Federal. Em razão disso a União, os estados e os municípios e 
os órgãos da administração indireta são compelidos a realizar as contratações públicas por meio 
de licitações, com procedimentos administrativos  formais e ordenados definidos na Lei nº 
8.666/1993. Não são poucas as contratações que por razões diversas, causam dano ao erário e 
redundam em responsabilização civil dos gestores públicos, pelo TCU e propositura de Ação Civil 
Pública pelo  Ministério Público, com extensão da condenação ao advogado  que examinou a minuta 
do edital. Contudo, questiona-se a aplicação da responsabilidade civil de forma irrestrita, é nessa 
perspectiva que neste trabalho se busca  analisar o alcance da responsabilidade civil do advogado 
público..  Para tanto se formulou o seguinte questionamento: O advogado público, pode ser 
responsabilizado civilmente pelos pareceres técnicos jurídicos nos processos licitatórios? O método 
utilizado é o da investigação aplicada, pois envolve a aplicação prática da ciência. Quanto aos 
objetivos, o projeto se enquadra em formal, pois está dentro da dogmática jurídica. Foi utilizado o 
método exploratório quanto à abordagem do problema. A Pesquisa foi bibliográfica, uma vez que 
livros, artigos e decisões jurisprudenciais foram consultados com a finalidade de analisar as 
contribuições teóricas sobre o tema. A técnica qualitativa foi usada como base de desenvolvimento 
de pesquisa interpretativamente e descritivamente (ULBRA,2017). Os resultados encontrados 
foram que, o entendimento do STF acerca da aplicação da responsabilidade do autor do parecer só 
é cabível, se restar comprovado que ele agiu culposamente ou cometeu erro grosseiro, sob pena 
de se atingir a inviolabilidade dos atos e manifestações do advogado no exercício da profissão, 
sendo este o limite da sua responsabilização.  Conclui-se a partir deste trabalho que a aplicação da 
responsabilidade civil aplicada ao gestores públicos não alcança de forma irrestrita o advogado, 
sendo necessário averiguar se o parecer técnico jurídico traz erro grasso ou se  agiu de forma 
culposa. A relevância social está configurada na importância da conduta proba dos gestores 
públicos e na vontade contemporânea de se combater os atos de corrupção que envolvem as 
contratações públicas. Para a academia a importância está configurado em ser a pesquisa  fonte 
de pesquisa para as consultas acadêmicas na aérea do Direito Público. 

Palavras-chave: Advogado Público. Lei nº 8.666/1993. Licitação. Parecer jurídico. 
Responsabilidade civil.  
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CONSIDERAÇÕES A RESPEITO DA TEORIA DA EROSÃO CONSTITUCIONAL E 

SUAS CONSEQUÊNCIAS 

                                                                                  Naíne Sobrinho Sampaio46        Juan 
Manuel Herrera Mast47 

Lucas Vinícius Pinheiro de Almeida48          

RESUMO 

O presente artigo consiste na análise da teoria da erosão da consciência constitucional que 

ocorre quando há uma desvalorização funcional da constituição escrita, ou seja, a omissão 

dos poderes públicos declina a função da constituição que contém aspectos importantes 

que deveriam ser mais apreciados no direito constitucional e sua repercussão em outros 

ramos do direito. Nesse sentido, este tipo de inconstitucionalidade pode ser cometido a 

partir de atos comissivos ou omissivos, sendo que na modalidade omissiva a sua percepção 

se torna mais intrincada. Verifica-se a importância desse artigo tendo em vista que o 

pensamento enraizado na sociedade contemporânea cada vez mais vem aplaudindo o 

tolhimento de direitos na seara da erosão da consciência constitucional e não percebe que 

tal conduta agrava consideravelmente o problema do controle de infrações em nosso país, 

bem como sua repercussão e força midiática influi na tomada de decisões de magistrados 

e de figuras políticas, que deveriam por dever legal salvaguardar este ramo. Sendo assim, 

entra em analise vários casos deste tipo de ocorrência observando quantas vezes os 

próprios representantes do povo e aplicadores da lei burlam as normas constitucionais, 

muitas vezes por eles cobradas. Este trabalho que tem como objetivo demonstrar que a 

teoria da erosão constitucional apesar de não ter entendimento pacifico doutrinário, possui 

fundamental importância para o estudo da efetividade das normas constitucionais. 

Resultante desse estudo têm-se a noção de que certa quantidade da população não vê a 

constituição como uma norma efetiva, e sim mais um manuscrito de ideias disfuncionais 

como tantos outros no Brasil. Conclui-se que o instituto em análise é de extrema acuidade 

para formação do conhecimento dos operadores do direito, bem como a sua incidência 

permite alcançar a efetiva prestação jurisdicional. Por fim, o mesmo foi produzido por 

pesquisa qualitativa explicativa com método hipotético dedutivo por meio de consultas 

bibliográficas. 

Palavras-chave: Direito Constitucional. Erosão. Efetividade. Inconstitucionalidade.  
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Povos indígenas e Direito: um olhar descolonial na garantia dos direitos 
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RESUMO 

  A América Latina foi formada por um processo de transculturação, o qual se iniciou com a 
colonização europeia e continua até os dias de hoje. O continente conta com a presença 
de variados povos, entre eles os indígenas, de maneira que a região abriga 10% do 
contingente indígena mundial – onde em alguns países como a Bolívia e o Peru, a 
população indígena é equivalente a não indígena. Devido ao processo histórico de 
formação dos países latino-americanos, tem-se uma construção social acerca da imagem 
indigenista, de maneira que o indígena é visto sob uma ótica eurocêntrica, sendo colocado 
como inferior e tendo seus direitos relativizados. Destarte, no período pós-colonial inicia-se 
uma preocupação em assegurar os direitos indígenas, principalmente por meio de tratados 
e convenções internacionais. Surge, assim, a Convenção 169 da Organização Internacional 
do Trabalho (OTI) – o qual tem suma importância para o constitucionalismo latino-
americano – que estabelece as bases de um modelo pluralista e um rompimento com o 
integracionismo. A declaração reconhece a igual dignidade de todos os povos e o direito 
dos povos indígenas de definir sua condição política, assim como participar da tomada de 
decisões com o Estado. O Brasil, apesar de possuir um grande número de comunidades 
indígenas, foi um dos últimos países a ratificar a Convenção. Por meio deste artigo, busca-
se analisar o atual desafio da implementação dos direitos e do desenvolvimento de políticas 
publicas pautadas nesses direitos, de maneira a garantir a dignidade dos povos indígenas. 
Esse conflito, no Brasil, ocorre devido a um Estatuto do Índio feito em moldes arcaicos e 
por causa de uma Constituição Federal que ainda precisa avançar no pluralismo jurídico, 
sendo ainda pouco influenciada com as ideias do constitucionalismo latino-americano. Com 
efeito, serão realizadas pesquisas bibliográficas, jurisprudenciais e de direito comparado 
com os países que já adotam esse constitucionalismo que dá enfoque aos direitos 
indigenistas, como é o caso da Bolívia e do Equador. Portanto, pretende-se realizar um 
estudo descolonial do direito pátrio, a fim de ressaltar a importância do tratamento jurídico 
aos povos indígenas para a garantia dos direitos humanos. 

Palavras-chave: Direitos indígenas. Constitucionalismo. Convenção 169. 
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DIREITO E MORAL: O PAPEL DOS PRINCÍPIOS NO NEOCONSTITUCIONALISMO 

Janaina Rosa Lira48 

likjana@hotmail.com 

RESUMO  

O homem, há tempos, busca o justo a fim de viver harmonicamente em sociedade. O ideal 
de justiça aliado ao Direito tem sido alvo de grandes e extensas discussões, as quais 
permeiam as construções teóricas da ciência jurídica, pois entende-se que sem justiça, o 
Direto perde fundamentalidade e legitimidade. No âmbito das abordagens, tem-se no 
Jusnaturalismo uma evidente aproximação entre o conteúdo moral e o Direto, e por meio 
deste resguardavam-se valores supremos tidos como naturais. Com a emergência da razão 
positivista, inicia-se a busca pela segurança jurídica e a objetividade jurídica, a qual acaba 
por separar o Direito da Moral e das concepções, de domínio ético, constituídas até então. 
O reducionismo do mundo jurídico à lei demonstrou debilidades em determinados 
momentos e circunstâncias no que diz respeito à promoção e garantia de justiça. Assim, 
abriu-se espaço à emergência do Pós-positivismo. Neste, as relações entre valores, 
princípios e regras assumem destaque e o Direito volta a se reaproximar do conteúdo moral. 
Nesse momento, o cerne do Direito é a proteção da integridade moral e da dignidade do 
indivíduo. Princípios e valores adentram o campo da normatividade e deixam de ser vistos 
como meros conselhos e exortações à consciência. É nesse contexto que o 
Neoconstitucionalismo surge como paradigma voltado para a proteção dos Direitos 
Fundamentais. Como características, também podem ser observadas a supremacia 
constitucional, a constitucionalização dos princípios, a hermenêutica adaptada ao 
pluralismo e a irradiação da Constituição em todos os aspectos da vida política e social. 
Sob a ótica Neoconstitucional, a supremacia axiológica da Constituição resultante do 
restabelecimento da dimensão Moral do Direito direciona à seguinte proposta: pesquisar e 
expor o processo de reaproximação entre direito e moral, o qual foi responsável pela 
elevação do status dos princípios à norma, bem como de seu relevante lugar na construção 
do ordenamento, de modo a compreender a importância dessa espécie diante do olhar da 
corrente neoconstitucionalista. Para isso, objetiva-se realizar um breve apanhado histórico 
sobre o processo de reaproximação entre direito e moral, mais especificamente no pós 
segunda guerra, apontando elementos que conduziram os princípios à condição de norma 
de forma a compreender a relevância adquirida no seio da ótica neoconstitucionalista. A 
pesquisa consistirá na análise de fontes, tais como livros, artigos, matérias e 
documentários, a serem coletadas na internet ou obtidas em sua forma física. Consultar-
se-ão, ainda, escritos e resultados de pesquisas realizadas e publicadas, bem como 
bibliografias acerca da corrente neoconstitucionalista, em específico o que diz respeito aos 
princípios. 
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A CRESCENTE DESCRENÇA NO SISTEMA JURÍDICO-PENAL BRASILEIRO COMO 

CONSEQUÊNCIA DO USO ABUSIVO DA LEGISLAÇÃO-ÁLIBI 

Levi Leite de Aguiar49 

Ana Paula Joaquim50 

RESUMO: É inegável que a Constituição Federal de 1988 consagrou uma nova ordem 
jurídico-política. Essa nova ordem deixa evidente, por meio de uma análise dos 
dispositivos dessa Carta, que o poder constituinte adotou valores do Estado Social a fim 
de eliminar desigualdades sociais e regionais, bem como ampliar o acesso da população 
aos direitos sociais. Entretanto, por não conseguir garantir efetivamente todos os direitos 
sociais presentes na Constituição, o Poder Legislativo usa seu poder legiferante supremo 
para iludir a população com leis duvidosas que produzem somente a sensação de bem-
estar social e não garantem a efetivação de seus preceitos fundamentais. É pela 
necessidade de analisar o quanto antes o crescimento do sentimento de descrença que 
cada vez mais os brasileiros têm ao se depararem com um sistema jurídico-penal que não 
garante a efetivação de suas leis punitivas, que o presente trabalho apresenta estudo 
sobre “A crescente descrença no sistema jurídico-penal brasileiro como consequência do 
uso abusivo da legislação-álibi”. O método de pesquisa utilizado será o dedutivo, através 
da construção de uma cadeia de raciocínio partindo de um estudo breve sobre a teoria da 
Legislação Simbólica de Marcelo Neves, passando por uma análise comparativa entre o 
conceito de legislação-álibi e as características de determinadas leis ilusórias presentes 
no sistema jurídico-penal brasileiro e, por fim, chegando à proposta temática principal, que 
é verificar como a crescente descrença da população brasileira no sistema jurídico-penal 
é decorrente do mau uso do poder legiferante. Objetiva-se, pois, analisar como a 
Legislação Simbólica de Marcelo Neves, mais precisamente em sua concepção de 
legislação-álibi, é forte responsável pela falta de fé de significativa parcela da população 
brasileira em nosso sistema jurídico-penal. A técnica de pesquisa que dará suporte à 
metodologia será a documental e bibliográfica, tais como: artigos, doutrina e legislação, 
utilizando-se como fundamento basilar as obras de Neves que tratam sobre a Legislação 
Simbólica. O tema proposto tem suma relevância social uma vez que a sociedade é a 
principal e maior beneficiada da total garantia efetiva dos direitos básicos pelo sistema 
jurídico-penal. A viabilidade do estudo se faz evidente dado os inúmeros artigos e 
doutrinas que tratam a respeito do tema da Constituição Simbólica e a escassez de 
materiais que tratem especificamente da consequência que essa nova deturpação da 
atividade legislativa penal pode gerar na mentalidade dos cidadãos. Outrossim, se melhor 
compreendidas as razões que levam os legisladores a fazerem mal uso da atividade 
legiferante, as medidas cabíveis poderão ser tomadas para que a criação de leis seja 
levada com seriedade pelos representantes do povo. Assim, chegaremos, com o correto 
uso da atividade legislativa, mais perto de um sistema jurídico-penal pleno e justo.  

Palavras-chave: Legislação Simbólica. Legislação-álibi. Sistema jurídico-penal.  
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PRINCÍPIO DA RECIPROCIDADE NO DIREITO INTERNACIONAL X CONCESSÃO 

UNILATERAL DE VISTOS PARA ESTRANGEIROS 

Ana Letícia Cardoso Bonfim 
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Luís Felipe Coêlho Leite 

Acadêmico do curso de Direito da Universidade Federal de Roraima 

RESUMO 

Um dos motrizes do direito internacional é o princípio da reciprocidade, o qual está 
embasado na igualdade soberana dos Estados. A reciprocidade de direitos e benefícios é 
a principal implicação do princípio da igualdade no Direito Internacional e nas doutrinas 
políticas internacionais. Em 2015, durante o governo de Dilma Rousseff, o Brasil havia 
autorizado os cidadãos australianos, canadenses, norte-americanos e japoneses a ficarem 
dispensados do visto em detrimento das Olimpíadas de 2016, caracterizando uma medida 
unilateral e ferindo o princípio da reciprocidade internacional. No ano seguinte, um decreto 
emitido pelo presidente americano Donald Trump, de forma contrária à política de incentivo 
do governo brasileiro, interviu com mais restrições na concessão de vistos de diversos 
países, incluindo o Brasil. Ademais, o decreto nº 9.731 lançado no Diário Oficial da União 
no dia 16 de março de 2019, assinado pelo chefe do executivo Jair Bolsonaro, dispensou o 
visto de visitas para estrangeiros da Austrália, Canadá, Estados Unidos e Japão, sem 
conceder o mesmo benefício a brasileiros para com os outros países. Segundo o Ministério 
do Turismo, está última estratégia do atual governa tem como fim o incentivo a geração de 
emprego e renda no Brasil. Em contrapartida, o desenvolvimento do Direito Internacional 
baseia-se na assimilação progressiva do estrangeiro ao cidadão. Logo, o desenvolvimento 
do Direito Internacional é considerado a partir das relações recíprocas entre os sujeitos. 
Este desenvolvimento tem como finalidade a constituição de um Estado universal, abolindo 
a diferença entre o cidadão do Estado e os estrangeiros, o que não ocorre quando direitos 
são concedidos apenas para nacionalidades específicas. O trabalho objetiva demonstrar a 
fragilidade da soberania brasileira mediante as ações unilaterais na concessão de vistos 
para estrangeiros e como tais ações enfraquecem o direito de igualdade e respeito mútuo 
do Brasil para com as outras nações, além de contradizer o direito de defesa e conservação 
que compreende o direito de impedir o ingresso de indesejáveis, implícito no processo de 
obtenção do visto. 
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Neoconstitucionalismo no Brasil e as novas formas de interpretação 

A nova hermenêutica e as suas aplicações 
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RESUMO 

O presente trabalho tem por objetivo desenvolver o conhecimento acerca do 
Neoconstitucionalismo e as novas formas de interpretação, bem como o ativismo judicial, 
além de comparar o movimento Neoconstitucionalista do Brasil com os de outros países do 
Ocidente, sumarizar e explicar o processo hermenêutico utilizado pelo Supremo Tribunal 
Federal e verificar as posições contra e a favor do movimento Neoconstitucionalista no 
Brasil. A pesquisa em torno do assunto demonstra-se de extrema importância dado a atual 
conjuntura brasileira, já que permitiria o entendimento da população em geral sobre o dito 
protagonismo do Poder Judiciário, desta forma o povo brasileiro poderia de forma difusa, 
dialogar, debater, as decisões e gerar um feedback em relação ao assunto julgado. O 
Neoconstitucionalismo é um modelo constitucional recém-chegado no Brasil, juntamente 
com a Constituição da República Federativa do Brasil de 1988 que permitiu a entrada deste 
modelo no Brasil através do movimento jusfilosófico, o Pós-positivismo, também 
denominado: antipositivismo, neopositivismo, etc. Há quem defenda que o 
Neoconstitucionalismo advém do próprio positivismo, nesse caso ele passa a ser conhecido 
como soft-positivismo ou positivismo inclusivo. Desta forma, a constituição de 1988 mudou 
completamente a posição do Poder Judiciário passando do Poder mais fraco dos três, já 
que não representava quase nenhuma ameaça com relação à mudança ao texto 
constitucional à posição de Poder “mais forte”. É com base nesse ponto de vista que é 
explorado o termo judicialização da política e ativismo, estes, decorrem das situações 
experienciadas pela população. Mesmo que relativo e bastante dividido à opinião sobre o 
assunto, o novo papel do judiciário apresenta-se como uma alternativa à ineficácia do poder 
Legislativo, e passa a de fato, acompanhar as mudanças da sociedade e “reverberar” a voz 
do povo nas decisões judiciais. A pesquisa ainda se encontra em desenvolvimento, em 
detrimento disso, carece de resultado. Foram utilizados nessa pesquisa artigos e livros 
acerca do assunto caracterizando-se, desta forma, a metodologia bibliográfica, descritiva e 
documental, com referencial teórico em Lênio Streck, Luís Roberto Barroso, Ronald 
Dworkin e Robert Alexy, entre outros. 
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RESUMO 

O artigo tem como propósito apresentar uma reflexão acerca da teoria dos poderes 
implícitos, que surgiu através da decisão proferida pela Suprema Corte americana, no caso 
McCulloch v Maryland. A qual ensina que, ao ser prescrito pela Constituição um fim, tem-
se, implicitamente, conferidos ao mesmo ente federado os meios necessários para sua 
consecução. Sobre este tema, buscaremos desenvolver a análise dos limites das atuações 
de instituições públicas, bem como os dilemas constitucionais aí envolvidos, enfatizando a 
atuação jurisdicional no tocante a decisão do Supremo Tribunal Federal. Tal será realizado 
pela seleção bibliográfica, de elementos jurídicos e posicionamentos jurisprudenciais – 
tanto no tocante a visão protecionista constitucional como pelos aspectos empíricos dessa 
aplicação, como por exemplo a atuação do Ministério Público e seus mecanismos para 
chegar a determinado fim - bem como das prerrogativas institucionais de caráter público. 
Tal teoria será contraposta aos princípios da legalidade e da eficiência previstos no artigo 
37 da Constituição da República Federativa do Brasil de 1988, com vistas a aplicá-la de 
forma a atender o princípio da razoabilidade, e não ferir os princípios da segurança jurídica 
e do devido processo legal, impedindo assim que a administração pública se exima de 
cumprir a determinada finalidade por falta de uma regulamentadora específica. Dessa 
forma, atingindo tangencialmente a compreensão da teoria como princípio do federalismo 
que – evidenciando a autonomia dos entes federativos - recai sobre as análises de estado 
de direito, convalidando com o respeito ao sistema normativo vigente no país. Sendo assim, 
esta pesquisa utilizará o método dedutivo o qual buscará traçar uma pesquisa geral sobre 
o tema até que seja alcançada sua aplicação no contexto jurídico atual brasileiro. 
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RESUMO 

O processo histórico da criação do Estado de Roraima está sob o contexto de 
descentralização por autonomia local da divisão de um território, pertencendo ainda a um 
Estado Federal cuja base é a centralização da validade e legitimidade dos poderes 
Executivo, Legislativo e Judiciário para todos os estados membros de uma federação, 
assim como define Hans Kelsen em seu livro “Teoria Geral do direito e Estado”. Entretanto, 
apesar da centralização do Estado Federal, a autonomia local de estados e suas 
subdivisões é evidente, principalmente no Estado Federal brasileiro, cujos estados 
possuem órgãos autônomos capazes de legislar, executar e julgar localmente. 
Primeiramente, é válido ressaltar todas as fases da construção e autonomia do Estado de 
Roraima, sendo elas: fase Vale do Rio Branco, fase Território Federal do Rio Branco e 
posteriormente Território Federal de Roraima e por fim Roraima enquanto estado membro 
da federação brasileira. Desde a fase em que Roraima era denominada como Vale do Rio 
Branco destacam-se as ações de proteção ao território e soberania, evidentes através da 
instalação do forte de São Joaquim que veio a defender e garantir a segurança territorial de 
invasões estrangeiras com ênfase nas tentativas espanholas. A construção do forte 
representa as ações, nessa fase especificamente , instituídas por Portugal no período 
colonial do Brasil. Seguindo nesse contexto, notamos a criação do Território Federal do Rio 
Branco ( alterado nominalmente para Território Federal de Roraima em 1962) através do 
Decreto-lei nº 5.812 promulgados pelo então presidente Getúlio Vargas, cabe salientar a 
política nacionalista e protecionista das fronteiras brasileiras exercidas na época. Por fim, 
a fase transitória de território federal para estado de Roraima, membro federativo do Brasil, 
definido no Artigo 14 do Ato das Disposições Transitórias da Constituição Brasileira de 
1988. As fases anteriormente citadas marcaram a consolidação de Roraima enquanto 
estado e a sua respectiva autonomia. Ademais, busca-se compreender o contexto de 
reafirmação da soberania brasileira em que o processo histórico e geopolítico roraimense 
se encontra. Em alusão ao jurista francês Jean Bodin (1530-1596) que define a soberania 
como “o poder absoluto e perpétuo de um Estado-Nação” são notáveis as tentativas 
brasileiras de estabelecer e reafirmar a sua soberania enquanto colônia, império e 
república, fomentando ações para a proteção das fronteiras e posteriormente o 
desenvolvimento das regiões e estados. Hans Kelsen, em seu livro, aborda a teoria da 
primazia do Direito nacional, onde acredita-se que a soberania de um Estado Nacional é 
superior ao Direito Internacional, logo, subtende-se a defesa do território e do progresso da 
nação frente aos demais Estados. Portanto, pretende-se verificar e compreender o papel 
de Roraima e seu processo histórico na promoção da soberania do Estado brasileiro. 

Palavras-chave: Soberania. Roraima. Território. História. Estado. 
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A LEGISLAÇÃO SIMBÓLICA E A “POLÍTICA DO PÃO E CIRCO” ATUAL NO BRASIL. 

Manoella Dias de Medeiros Nascimento  

Ana Paula Joaquim  

RESUMO 

A presente pesquisa tem por objetivo apresentar os métodos articulados pelo Estado para 

distrair a população dos conflitos sociais desde a antiguidade, onde líderes romanos 

articulavam manobras para agradar o povo e em contrapartida se revoltassem contra o 

Estado em detrimento dos problemas sociais que assolavam a Grécia antiga, como a fome 

e o desemprego, adotando a política do pão e circo; até o período contemporâneo, onde 

vivenciamos os escândalos de corrupção envolvendo políticos. A proposta investigativa tem 

por pressuposto analisar como as massas populares são persuadidas pelo Estado e 

principalmente pela mídia, que introduzem o que é apenas conveniente e expondo somente 

o que lhes interessa. Com isso, observar como a corrupção age discretamente por trás de 

todos os meios de entretenimento, principalmente no Brasil com o futebol e o carnaval, e 

que vêm sendo descobertas atualmente. Entende-se, portanto, que por interesses pessoais 

dos que estão no poder, é cabível que a população não seja totalmente informada sobre 

assuntos específicos que comprometam algum membro do Estado. O objetivo da pesquisa 

é descobrir como esse mecanismo interfere na sociedade ao ponto de desfocar a atenção 

da população com relação aos problemas, analisando alguns dos principais Álibis 

orquestrados pelo Estado no decorrer dos tempos. Observar também os reformismos 

políticos acerca das Legislações simbólicas elaboradas para desprender o foco da 

população e causar-lhes sensação de vitória legislativa. Como referencial teórico da 

pesquisa têm-se artigos jurídicos e posicionamentos de doutrinadores modernos com 

relação à política do “Pão e Circo” atual. A metodologia a ser utilizada é de pesquisa 

bibliográfica no âmbito de pesquisa exploratória e descritiva buscando ideias para indicar o 

caminho correto sob a questão em evidência. A abordagem será qualitativa, buscando 

entender o problema e a situação através de percepções, sentimentos, comportamentos, 

entre outros aspectos imateriais. Espera-se que ao final da pesquisa possa demonstrar 

como o Estado dissimula suas manobras políticas e como isso afeta a população direta e 

indiretamente. 

 

Palavras-chave: Camuflagem. “Política do Pão e Circo”. Manobras do Estado. 
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A IMPORTÂNCIA DAS FORÇAS ARMADAS PARA SOBERANIA 

Everton Luiz Costa; UFRR 

RESUMO 

O presente artigo tem como objetivo apresentar como tema as Forças Armadas e suas 
particularidades, fazendo a associação dessa instituição com a soberania nacional, 
demonstrando a importância do aumento do poderio bélico, na busca de inibição de 
possíveis tentativas de invasões, assegurando a integridade do território brasileiro, 
defendendo os interesses e recursos tecnológicos, naturais e industriais, além da 
proteção aos cidadãos e aos bens do nosso país. Demonstrar que o poder bélico não tem 
como objetivo único à realização de guerras, pois ser forte é garantir a soberania plena de 
um povo, de uma nação, permitindo o nosso país garantir seus interesses junto à 
comunidade mundial, visto que o poder dissuasivo das Forças Armadas tem mais 
importância que seu poder persuasivo. Expor a evolução histórica das Forças Armadas 
até a Constituição da Republica Federativa do Brasil de 1988, bem como sua função 
nesse contexto. Destacar que para manter a soberania existem dois elementos centrais 
no conceito sejam eles nossa população e o nosso território. Será apontada a visão do 
General de Exército Reformado Alberto Mendes Cardoso sobre a profissão militar e a 
soberania, dentro do campo das relações internacionais, caracterizadas por Montesquieu 
em O Espírito das Leis (1784) e também apresentadas à visão do professor Paulo 
Bonavides sobre as Forças Armadas e a soberania dentro da globalização, além de 
dialogar acerca do conceito de soberania nos dias atuais, tendo a necessidade de 
distinguir a soberania do Estado e a soberania no Estado. Finalmente, concluindo a 
formação da consciência na sociedade sobre as Forças Armadas demonstrando a 
necessidade das Forças para melhorias na educação, saúde, segurança e principalmente 
da nossa soberania. A metodologia utilizada será a abordagem teórica de artigos 
científicos e de revistas especializadas na área da Defesa, na área jurídica, bem como 
pesquisas em sites institucionais referente aos temas que estarão previsto nas referencias 
bibliográficas. 

 

Palavras-chave: Forças armadas. Soberania. Globalização. 
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MANIFESTAÇÃO DO PODER CONSTITUINTE DIFUSO POR MEIO DA MUTAÇÃO 

CONSTITUCIONAL E OS SEUS LIMITES  

  

Ícaro Toshiki Uesugi Rocha - UERR 

 

Resumo: A presente proposta de artigo acadêmico trata sobre a manifestação do poder 
constituinte difuso por meio da mutação constitucional e os seus limites, discorrendo que 
as mutações constitucionais são necessárias para adequar o texto à realidade social, uma 
vez que a sociedade é dinâmica e os meios formais de reforma da Constituição não são 
suficientes para acompanhar todas as modificações da sociedade, fazendo necessário o 
uso de processos informais de reforma da Constituição, os quais são mais céleres e 
permitem alcançar uma melhor coerência entre a norma constitucional e a realidade. Este 
estudo possui o objetivo de aprimorar os conhecimentos sobre o tema, bem como realizar 
uma reflexão sobre os limites da mutação constitucional, tema que poderia ser tratado com 
mais estima pela literatura. O tema aqui tratado revela-se atual, tendo em vista a postura 
que o STF tem assumido. Desta forma, pelo fim aqui proposto, fez necessário à 
compreensão dos conceitos de poder constituinte difuso e de mutação constitucional, e de 
que modo a mutação constitucional pode ser utilizada. Apresentando-se como problemática 
a existência dos limites estabelecidos para a mutação constitucional para que a eficácia da 
Constituição não seja prejudicada. Levanta-se o seguinte questionamento, quais os 
momentos em que serão permitidos a mutação constitucional? E como forma de 
sustentação do trabalho recorreu-se ao método de pesquisas bibliográficas, qualitativa, 
pois, a primeira aproximação tem o condão de criar maior familiaridade em relação a um 
fato ou fenômeno, quanto à utilização de diversos autores, enriquece a pesquisa e a 
interpretação das informações. Portanto, verifica-se que o poder constituinte difuso é um 
poder de fato que permite a alteração da Constituição de maneira informal, não expressa, 
e que decorre da necessidade que o texto constitucional possui de acompanhar as 
mudanças políticas, sociais e econômicas. Por sua vez, as mutações constitucionais podem 
ser definidas como mudanças informais da Constituição, que produzem uma alteração no 
sentido, alcance ou significado do dispositivo, sem modificação formal do texto, e que 
encontra os seus limites na própria Constituição, a fim de não incorrer em mutação 
inconstitucional. Conclui-se do estudo, que a mutação constitucional decorre, 
principalmente, da atividade interpretativa, sendo uma releitura da Constituição, a qual, 
irremediavelmente, sofre influência subjetiva do próprio intérprete, e, por não possuir os 
limites mais concretos como ocorre com os demais Poderes Constituintes, acaba por ser 
mais suscetível a abusos. Desta forma, percebe-se que a mutação constitucional não pode 
ser tratada como carta branca dada ao interprete, ela não pode ser utilizada como se fosse 
fonte de legitimidade para alterar a constituição ao seu bel prazer, usurpando a função do 
poder legiferante, e infringindo a separação dos poderes, o estado democrático de direito e 
ferindo até o caráter normativo da constituição. 

 

Palavras-chave: Poder Constituinte Difuso. Mutação Constitucional. Constituição. 
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A concepção clássica de Estado e a sua (des)construção política na 

contemporaneidade. 

 
Laryssa Nayara Lobato de Sousa 

Acadêmica de direito da UFRR. 
E-mail: laryssa.nayara00@gmail.com. 

 
Francisco Alves Gomes 

Acadêmico de direito da UFRR. 
E-mail: francisko_ag@yahoo.com.br. 

 

 
RESUMO 

No campo da Ciência Política apresenta-se, com relativo destaque, o estudo sobre a 
concepção política e filosófica do Estado Moderno, sobretudo atrelado a compreensão 
constitucional de democracia e direito. Assim sendo, o presente estudo trata sobre o 
desenvolvimento teórico e epistemológico do conceito de Estado, desde a sua concepção 
clássica até a contemporaneidade, atendo-se nos conceitos elementares: povo, território e 
soberania, de modo a evidenciar as mudanças de sentidos que a noção de Estado sofreu 
ao longo dos anos, principalmente no contexto da globalização. Desse modo, objetiva-se 
demonstrar as continuidades e rupturas semânticas atreladas ao referido termo no campo 
científico e possíveis implicações metodológicas decorrentes da transitoriedade de sentidos 
subjacentes as categorias analíticas clássicas utilizadas para fundamentar a noção de 
Estado Democrático de Direito, definido na Constituição Federal de 1988.  O caminho 
adotado para o alcance dos objetivos propostos inicia-se via análise de dados obtidos por 
meio da pesquisa bibliográfica, momento em que demarca-se os limites teóricos e 
epistemológicos, a partir da vertente contratualista, representado por Hobbes, Locke, 
Rousseau, de modo a ilustrar a visão do estado de natureza. Além disso, insere-se Max 
Weber e Norberto Bobbio para se pensar a concepção de Estado Moderno e o 
arrefecimento do monopólio da violência legítima praticada pelo Estado na 
contemporaneidade, diante da intensificação das relações sociais transnacionais que 
ligaram territórios aparentemente distantes, de modo que acontecimentos locais passaram 
a ser influenciados por eventos ocorridos a milhares de distância, conforme Giddens (2007). 
Nesse contexto, verifica-se que a concepção clássica de Estado passou por um processo 
de transição conceitual, teórica e epistemológica, na medida em que novos fenômenos 
passaram a influenciar a dinâmica política e social de diferentes nações, ocasionando uma 
releitura de sentidos e significados em termos como território e soberania, tornando a noção 
de Estado menos rígido no âmbito filosófico. Portanto, a globalização é defendida, em tese, 
como uma das principais responsáveis pela relativização da noção de Estado na 
contemporaneidade, o que implica a necessidade de um novo olhar da Ciência Política 
frente as diferentes narrativas que se apresentam no âmbito acadêmico.   

 

Palavras-chave: Ciência política. Estado. Direito. Soberania. Globalização.  
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A INEFICÁCIA DA ATIVIDADE LEGIFERANTE E O ATIVISMO JUDICIAL EXCESSIVO 
NO NEOCONSTITUCIONALISMO BRASILEIRO 

 
Rogério Lima Albuquerque  

Acadêmico do Curso Bacharelado em Direito da Universidade Estadual de Roraima 
 

RESUMO 

O presente artigo traz um estudo sobre a atividade legiferante e do ativismo judicial frente 
ao Neoconstitucionalismo brasileiro. Analisando possíveis conflitos ou discordâncias em 
relação a atuação do Poder Legislativo e do Poder Judiciário com o texto constitucional, a 
democracia, a ética e a moral. A metodologia utilizada é pesquisa bibliográfica, trazendo 
doutrina de alguns autores, como BARCELLOS, Ana Paula de; CONTINENTINO, Marcelo 
Casseb; LENZA, Pedro, entres outros.  O método utilizado para a pesquisa de campo é 
análise qualitativa dos dados. No decorrer do estudo são expostas as funções do Poder 
Legislativo, sobre o sistema bicameral adotado pelo Brasil que prevê a manifestação das 
duas Casas na elaboração das normas jurídicas. De acordo com Coelho, a funcionalidade 
do Poder Legislativo bicameral não está ajustada a necessidade atual da sociedade, o 
processo de decisão é tão lento que perde a eficácia na maioria das vezes.  Também são 
explanadas no artigo, questões sobre o ativismo judicial como uma suposta invasão de 
competência própria do Poder Legislativo, mas que alguns estudiosos defendem como 
indispensável para realizar a Constituição. Como as constantes decisões do Supremo 
Tribunal Federal sobre temas eminentemente políticos, já que a função principal do Poder 
Judiciário é aplicar a lei, julgando e interpretando fatos, e assim, assegurando a aplicação 
do Direito conforme a Constituição. A ineficácia do Poder Legislativo causa insegurança 
jurídica, acarreta obstáculos significativos para os profissionais do Direito e para a 
população em geral, pois há considerável imprevisibilidade nas decisões judiciais, como 
defende Reis (2016). O referido estudo tem por escopo, também, a relação do positivismo 
com o Neoconstitucionalismo, que promove um conjunto amplo de transformações 
ocorridas no âmbito do Estado de Direito e desenvolvimento de uma nova dogmática da 
interpretação constitucional. Ao final do trabalho são observados pontos positivos e 
negativos sobre o tema e possíveis soluções para o problema da ineficácia da atividade 
legiferante e de um ativismo judicial excessivo.  

 
Palavras-chave: Atividade Legiferante. Ativismo Judicial. Neoconstitucionalismo. 
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O NEOCONSTITUCIONALISMO E O PODER JUDICIÁRIO  

Thais Andressa Paz Carvalho 

RESUMO 

A presente pesquisa tem por objetivo apresentar o protagonismo judicial existente no 
nosso ordenamento jurídico. Com o fim do positivismo e a ascensão do 
neoconstitucionalismo, surge um novo paradigma para o Direito, influenciando 
diretamente nas decisões judiciais. A lei não consegue mais exaurir todas as demandas 
sociais e acompanhar a evolução da sociedade, é necessário, então, uma interpretação 
judicial baseada nos valores e princípios trazidos pela Constituição para adequar o caso 
concreto ao sistema jurídico. O Poder Judiciário integra um dos três poderes do Estado e 
a ele é atribuída a atividade jurisdicional, porém, nos últimos anos ele vem exercendo 
também funções atípicas como por exemplo a função normativa. É importante que seja 
analisado quais os possíveis riscos que isso traz ou poderá trazer para a independência 
e harmonia dos poderes. A atividade jurisdicional requer uma atenção do magistrado para 
a ciência hermenêutica de forma que utilize o sistema jurídico e motive as suas decisões, 
conferindo à sociedade a sensação de segurança das normas e de um Poder equilibrado 
e coerente com seus atos. É notório a ineficiência do Poder Legislativo, o que por 
consequência atribui indiretamente ao Poder Judiciário a função de criar leis 
subsidiariamente, ou até mesmo, ser o mentor de decisões com caráter normativo que 
fogem, muitas vezes, da matéria constitucional. Deve-se buscar compreender os riscos 
que esse ativismo judicial pode trazer para a sociedade e encontrar soluções para chegar 
à harmonia dos poderes. A metodologia a ser utilizada é a de pesquisa bibliográfica no 
âmbito de pesquisa exploratória e descritiva.  A abordagem será qualitativa, buscando 
entender as razões que levaram ao problema em questão. Espera-se que ao final da 
pesquisa seja possível demonstrar que é fundamental, no ordenamento jurídico brasileiro, 
a harmonia dos Poderes da União.  

Palavras-chave: Neoconstitucionalismo. Constituição. Judiciário. Insegurança. 
Harmonia. 
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ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO E CONSTITUCIONALISMO: O caminho 

percorrido e a importância das constituições brasileiras 

 

Denilda Rodrigues Sobrinho53 

Universidade Estadual de Roraima - UERR 

E-mail: denildamozao2016@outlook.com.br 

RESUMO: Investigar as Constituições brasileiras desde a origem da Carta Magna de 1934 até 
chegar a Constituição Federal de 1988 é de suma importância quando o objetivo é edificar um 
paralelo entre o progresso das mesmas e a construção do Estado Democrático de Direito no Brasil. 
Partindo da Constituição de 1824 até a de 1988 será especificado o seu contexto histórico-político 
e econômico, seus resultados para a época e o seu patrimônio para o Brasil de hoje. Portanto, o 
presente resumo define a finalidade de um estudo54 que visou apurar o processo histórico de 
produção e de formação das Constituições brasileiras, objetivando a averiguação do processo de 
desenvolvimento do Estado de direito que temos no Brasil de hoje. O problema desta pesquisa é 
investigar quais os caminhos que o Brasil percorreu até alcançar o atual Estado Democrático de 
Direito. Objetiva-se uma investigação analítica das Constituições brasileiras desde a origem da 
Carta Magna de 1934 até a presente Constituição Federal (1988), montando com isso uma relação 
entre o progresso das constituições brasileiras no caminho de construção do Estado Democrático 
de Direito. Objetiva-se também apresentar as características de todas as constituições que se 
aplicaram no Brasil (1824 até a de 1988) elucidando a formação da história constitucional brasileira. 
O procedimento inicial fora baseado na identificação de um tema relevante à sociedade tanto 
acadêmica quanto no geral, que atribuísse respostas ao tema, tendo por alicerce a história 
constitucional brasileira. Desta forma, a fundamentação da pesquisa cujo resumo apresenta, utiliza 
um referencial teórico significativo, por meio de uma pesquisa qualitativa, sendo assim, bibliográfica. 
O estudo do tema cujo resumo aborda é fundamental para entendermos que as ocorrências 
jurídicas nas normas do passado e do presente corroboraram para o desenvolvimento do Estado, 
entendendo que fora a insatisfação popular a responsável pelo acontecimento da reforma estatal e 
que fora após a Segunda Guerra Mundial que os Estados foram capazes de se organizarem a partir 
das Constituições com ainda mais clareza e precisão, além de ter o conhecimento de que seguir 
uma linha de desenvolvimento constitucional fora fundamental para o processo. Chega-se, então, 
ao Estado Democrático de Direito no Brasil, sendo marcado com a Constituição da República de 
1988, quando o Estado agregou em vários artigos a defesa da cidadania, da democracia, da 
dignidade da pessoa humana e da liberdade plena como meio de se efetivar o bem-estar social. 
Palavras-chave: Constituições brasileiras; Estado Democrático de Direito. 
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PROBLEMÁTICA ACERCA DA NÃO CONCRETIZAÇÃO DAS NORMAS 
PROGRAMÁTICAS E O ATIVISMO JUDICIAL COMO MEIO DE EFETIVAÇÃO. 

Semelly Laborda Lima  

- yllemes.ll@gmail.com  

Ana Paula Joaquim anapaulajoaquim1982@gmail.com 

RESUMO 

A Constituição Brasileira classificada por alguns autores como ‘Dirigente’, se caracteriza 

por discorrer em seu conteúdo normativo ideais a serem seguidos e planos a serem 

realizados e já limitando as atividades governamentais futuras, traz simplesmente a ideia 

de um programa a ser cumprido pelo Governo, portanto, estão vinculados diretamente a 

este tipo de Constituição as Normas Programáticas, que são espécies de normas de 

eficácia limitada. Tais normas, não são meros programas futuros, pois são dotadas de 

força jurídica e tem o poder de impor deveres, impedem comportamentos contrários e 

revogam normas incompatíveis, não só isso, mas como também sevem como fonte de 

interpretação teleológica na aplicação do direito. As normas programáticas só se 

concretizam se existir uma ação positiva por parte do estado, para que este venha a 

cumprir os dispositivos constitucionais previstos, sendo necessário que haja estrutura 

econômica para ser realizada determinada tarefa, pois sem recursos estruturais e 

políticas eficientes, é impossível realizar qualquer atividade prevista pelas normas, pois 

todos os direitos prestacionais implicam em gastos orçamentários. Sendo assim, é 

frequente a população recorrer ao Poder Judiciário que assegura aos cidadãos os direitos 

que lhe são atribuídos pela Constituição quando políticas públicas não atendem às 

necessidades suficientemente, favorecendo assim o surgimento do fenômeno da 

judicialização dos direitos que recebe diversas críticas a favor e contra a este meio de 

concretização, pois trazem benefícios individuais, porém, prejuízos no que concerne à 

coletividade, sendo relevante uma discussão sobre os limites do ativismo judicial. 

Entretanto, é dever também da Administração Pública revestir-se de mecanismos 

estruturais e eficientes que levem à efetivação das normas programáticas brasileiras. O 

presente estudo utiliza-se do método exploratório, tendo como foco a pesquisa e revisão 

bibliográfica, sendo admitido como fontes a Doutrina e a Jurisprudência com o objetivo de 

buscar meios e respostas para a presente pesquisa em andamento. 
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O NEOCONSTITUCIONALISMO E A TRANSFORMAÇÃO DO ESTADO DE DIREITO 

CONSTITUCIONAL NO BRASIL. 

 

Douglas da Silva Borges55 – dborges837@gmail.com 

RESUMO 

O neoconstitucionalismo é caracterizado por uma corrente jurídica, um movimento recente 

que tem promovido transformações na hermenêutica jurídica constitucional. Representa 

uma nova visão sobre a ciência jurídica atual. Tem como foco principal de sua tese o 

reconhecimento da força normativa da constituição. Utiliza a teoria dos princípios, que 

considera que princípio é espécie de norma, e que norma é gênero, sendo os princípios e 

as regras jurídicas espécies de norma. Considera que há a norma-princípio e a norma-

regra. (ALMEIDA, 2012). O presente resumo visa analisar a utilização da teoria 

Neoconstitucionalista como transformadora do Estado de Direito Constitucional a partir da 

Constituição de 1988 no Brasil. A utilização da teoria do Neoconstitucionalismo adotada por 

diversos autores utilizando-se de mecanismos rígidos de fiscalização da 

constitucionalidade capaz transformar o Estado de Direito no Brasil, pode trazer benefícios 

para a legislação nacional após a constituição de 1988?No Brasil, a modernização e a 

transformação do direito constitucional se deram com o advento da Constituição Federal 

de 1988, que, após um longo período de ditadura militar, surgiu num contexto de busca 

pela defesa e pela realização dos direitos fundamentais do indivíduo e da colet ividade, 

nas mais diferentes áreas, colocando o texto constitucional como um verdadeiro 

garantidor desses direitos e acima das demais leis. O Direito Civil sofreu uma verdadeira 

"constitucionalização", uma mudança de paradigma cuja interpretação e aplicação de 

suas normas, de natureza privada, passaram a ser feitas em consonância com a 

Constituição Federal, observando seus limites, suas permissões, seus princípios e seus 

fundamentos de direito público CARLUCCI, 2018, p. 04). O presente trabalho será 

desenvolvido por intermédio de pesquisa bibliográfica, qualitativa, buscando a 

compreensão do assunto a ser analisado. Diante do exposto, espera-se demonstrar a 

transformação que o neoconstitucionalismo trouxe para o Estado de direito Brasil. 

 

Palavras-chave: Neoconstitucionalismo, Estado de Direito, Direitos Fundamentais. 
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Do Constitucionalismo antigo ao Neoconstitucionalismo: evolução histórica, 

características e diferenças.  

 

Tiago Luiz Brazil56 - tiagoluizbrazil@gmail.com 
   Mayara Marcele Ibiapina Lopes57 – mayaraibiapina@gmail.com  

 

 
RESUMO  

O constitucionalismo tem por característica ser um movimento histórico, político e social. 
Possui em suas raízes uma pluralidade de teorias e práticas jurídicas delineadas com o 
intuito de limitar o poder do Estado, seja nas relações entre Estado e indivíduo, ou entre 
particulares. O desenvolvimento do constitucionalismo não foi de forma homogênea entre 
os Estados, no entanto, todos evoluíram. A divisão clássica disseminada pela doutrina do 
constitucionalismo o diferencia em Antigo, Moderno e Neoconstitucionalismo. O primeiro 
compreende o período entre a antiguidade clássica e o final do século XVIII, tendo como 
pontos relevantes o povo hebreu, Cidades-Estados Gregas e Roma. O Constitucionalismo 
Moderno emergiu no seio dos processos revolucionários do século XVIII e teve seus 
reflexos traduzidos em códigos durante o século XIX. Já o Neoconstitucionalismo iniciou no 
pós Segunda Guerra Mundial e perdura até os dias atuais, com foco na proteção e 
promoção da dignidade da pessoa humana. Referir-se ao constitucionalismo pela forma 
positivada, ou seja, por meio da Constituição, não representa a totalidade, a importância e 
a escalada que esse movimento transpôs até chegar ao estágio atual. Todos os Estados 
são dotados de uma forma de regulamentação, sendo o constitucionalismo a forma 
predominante de o reger. Assim, o presente artigo tem como objetivo de compreender se o 
neoconstitucionalismo representa a evolução do constitucionalismo, de forma a apresentar 
as características, as diferenças e a evolução de uma fase para outra. Este trabalho se 
mostra viável, uma vez que conhecer o constitucionalismo vai além do saber histórico. Esse 
movimento ao mesmo tempo que representa a evolução do Estado, faz uma integração 
com o reconhecimento dos direitos e garantias individuais trazidas pelo 
neoconstitucionalismo. As fontes bibliográficas utilizadas serão a constituição da República 
Federativa do Brasil, leis, pareceres e publicações de instituições públicas e privadas. Já 
como referencial teórico, os ensinamentos de autores como: Paulo Bonavides, Dalmo 
Dallari, Jose Afonso da Silva e Luís Roberto Barroso. A metodologia utilizada será a 
pesquisa qualitativa, pois esta permite que se estude o assunto de forma densa, a fim de 
proporcionar maior clareza e entendimento sobre o assunto. 
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O NEOCONSTITUCIONALISMO E O ATIVISMO JUDICIAL 

Adailson santos da silva 
Ana Paula Joaquim 

RESUMO 

O objetivo deste resumo é analisar a relação entre o neoconstitucionalismo e o ativismo 
judicial. Qual a influencia do neoconstitucionalismo na constituição de 1988 e de que forma 
essa relação se faz presente nas decisões do judiciário brasileiro. O ativismo judicial tem 
desenvolvimento intrínseco com o neoconstitucionalismo, isso é derivado da ocorrência do 
processo evolucionário do Estado Democrático de Direito. O estado Pré-Moderno, foi 
marcado pela pluralidade de fontes normativas, pela tradição romana de produção jurídica 
e pela natureza jus naturalista e sua fundamentação. Naquela época não havia a 
centralização do direito no ordenamento positivado. Existindo então várias fontes, como 
exemplo, pensadores e juristas, as ordenações do Rei ou Imperador. A segurança jurídica 
não era tão vislumbrada, podendo abrir espaço para pensamentos contrários de 
interpretação, e ao deparamos com o Estado Legislativo de Direito, também nominado de 
positivismo, veio o marco da produção jurídica na lei escrita ou positivada, o que não tivesse 
em consonância com as leis criadas, era considerado ilegal. A validade das leis já não 
depende apenas da forma de sua produção, mas também da efetiva compatibilidade de 
seu conteúdo com as normas constitucionais, às quais, se reconhece a imperatividade 
típica do Direito, a Constituição não apenas impõe limites ao legislador e ao administrador, 
mas lhe determina, também, deveres de atuação. O Direito assume um papel crítico e 
indutivo da atuação dos Poderes Públicos e, a jurisprudência passa a desempenhar novas 
tarefas, dentre as quais se incluem a competência ampla para invalidar atos legislativos ou 
administrativos e para interpretar criativamente as normas jurídicas à luz da Constituição. 
No Estado Constitucional, a lei ao ser criada deve seguir preceitos e mandamentos 
Constitucionais. Entendendo-se, portanto que há uma vinculação criativa e interpretativa 
dos princípios e mandamentos constitucionais, passando a análise dos princípios 
constitucionais, tais princípios fundamentam decisões, influenciam a doutrina e traz uma 
nova realidade hermenêutica. No Brasil este fato, veio decorrente da promulgação da 
constituição de 1988, onde trouxe a Judicialização da política e um amplo rol de direitos e 
garantias fundamentais. Existe uma relação entre o neoconstitucionalismo e as decisões 
do supremo tribunal federal. A relevância social desta pesquisa se sustenta em analisar a 
relação entre o neoconstitucionalismo e o ativismo do judiciário brasileiro. A metodologia 
utilizada para a realização deste trabalho será utilizada a pesquisa qualitativa, uma vez que 
se busca aprofundar a compreensão do assunto em questão. Assim como, também será 
utilizada pesquisa bibliográfica. Diante do exposto, espera-se no final desta pesquisa, 
contribuir para que sejam minimizadas as duvidas sobre o neoconstitucionalismo e ao 
ativismo judicial. 

Palavras-chave: Neoconstitucionalismo, Constituição, Direito, Judiciário. 
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A RELAÇÃO ENTRE PÓS-POSITIVISMO E A TEORIA DOS PRINCÍPIOS PARA 
GARANTIR OS DIREITOS FUNDAMENTAIS NO ESTADO CONTEMPORÂNEO. 
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Ana Paula Joaquim Macêdo 59– anapaulajoaquim1982@gmail.com  

 

RESUMO 
O pós-positivismo é uma nova teoria filosófica que tem como característica a 

busca pela ligação entre o Direito e a Moral por meio da utilização de uma interpretação de 
princípios jurídicos mais abertos, aos quais é reconhecido o seu pleno caráter normativo, 
não recorrendo a valores metafísicos e (ou) a doutrinas religiosas para alcançar a Justiça. 
Surge a partir da segunda metade do século XX. Superado o caos da II Guerra Mundial, 
buscou-se novas alternativas estáveis para o Direito, sem retroceder ao antigo dilema entre 
positivismo e jusnaturalismo. Nesse cenário, pode ser identificada a emergência de um 
novo paradigma jusfilosófico, que tem sido chamado de pós-positivismo. O pós-positivismo 
se liga diretamente ao novo modelo constitucional que tem se difundido nas últimas 
décadas e vem sendo designado por diversos autores como neoconstitucionalismo. O 
neoconstitucionalismo se dedica à discussão de métodos ou de teorias da argumentação 
que permitam a busca da melhor resposta para os “casos difíceis” do Direito. Nesse 
contexto, surge  a teoria dos princípios que foi destacada nas obras de Ronald Dworkin e 
Robert Alexy. Tal teoria buscou destacar a distinção entre regras e princípios, ambas 
integrantes do gênero “Norma”, e de forma geral atacar a concepção defendida pelo 
positivismo. Para Dworkin, os indivíduos têm direito independentemente do fato de regras 
anteriores correspondentes terem sido criadas. Segundo a análise de Alexy “Descobrir 
esses direitos, e não criar novos direitos, seria a tarefa do juiz”.  Nesse diapasão, o Estado 
contemporâneo, no novo modelo constitucional, assume um compromisso de proteção da 
ordem constitucional e jurídica, objetivando o cumprimento efetivo da Constituição e, dessa 
forma, garantindo os direitos fundamentais. A presente pesquisa tem como objetivo 
demonstrar a relação entre o pós-positivismo e a teoria dos princípios no tocante à 
concretização dos direitos fundamentais no Estado contemporâneo. O problema da 
presente pesquisa é estabelecer a relação entre os institutos. A metodologia utilizada será 
a pesquisa qualitativa, uma vez que a pesquisa visa se aprofundar na compreensão do 
tema, e a pesquisa bibliográfica. O método empregado será o Dedutivo. Diante disso, 
espera-se ao final da pesquisa verificar a viabilidade da relação dos referidos institutos. 

 

Palavras-chave: pós-positivismo, neoconstitucionalismo, princípios, Estado, direitos 
fundamentais. 
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AS NORMAS CONSTITUCIONAIS PROGRAMÁTICAS E SEU CARATER IMPERATIVO 

CONDICIONADOS AO PRINCÍPIO DA RESERVA DO POSSIVEL 
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RESUMO 

Com os escritos de José Joaquim Gomes Canotilho sobre as Constituições dirigentes, em 
que ele as descrevia como sendo um plano para a realização de metas ou um programa de 
ação para determinada sociedade, traçando alvos a seres futuramente alcançados,  as 
normas constitucionais programáticas passaram a ser mal interpretadas, de maneira a não 
lhe serem conferidas a mesma obrigatoriedade e vinculação inerentes às demais normas 
constitucionais, prejudicando a materialização de direitos contidos nelas e lhes restando 
apenas o caráter de meras promessas vazias do poder constituinte. No mesmo sentido 
relaciona-se o princípio da reserva do possível, que no Brasil, na pratica, foi adotado como 
princípio da reserva do financeiramente possível, conforme critica Canotilho; segundo este 
princípio, o  Estado pode alegar impossibilidade de cumprimento de certas normas, no caso 
desta pesquisa, as programáticas, por não poder arcar com as custas e despesas. Assim, 
o princípio da reserva do possível funciona como condicionante das normas programáticas; 
de maneira que, muitas vezes, as normas são freadas, limitando sua efetivação e 
aplicabilidade.  Contudo, para que este princípio não fosse usado de pretexto para 
constantes e injustificadas negativas do Estado, estabeleceu-se também uma 
condicionante à ele, a fim de garantir também a efetivação das normas programáticas. A 
presente pesquisa propõe-se a analisar a relação existente entre as normas constitucionais 
programáticas e o princípio da reserva do possível, demonstrando de que maneira as 
normas podem ou não ser condicionadas, além de, subsidiariamente, para corroborar com 
o primeiro objetivo, explicar o que são as normas programáticas, como se dá a sua 
obrigatoriedade e esclarecer o que é o princípio da reserva do possível; não objetivando 
encerrar a discussão, mas enriquece-la. Para alcançar tais objetivos, utilizar-se-á a 
bibliografia como principal método de pesquisa, podendo ainda, eventualmente, utilizar a 
legislação vigente, bem como a jurisprudência e artigos relacionados ao tema proposto.  
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RESUMO 

A presente pesquisa tem a finalidade de compreender de que forma o processo de evolução 
constitucional contribuiu para a garantia dos direitos fundamentais e da dignidade da 
pessoa humana nas constituições atuais. A ideia de Constituição que temos no momento 
atual foi construída na Modernidade advinda das revoluções francesas, inglesas e 
americanas, ocorridas entre os séculos XVII e XVIII, sendo muito associada ao 
Constitucionalismo Moderno que priorizava a limitação do Poder Público em face dos 
cidadãos governados. Porém, fala-se também do Constitucionalismo antigo e medieval que 
ocorreram entre períodos da Antiguidade e da Idade Média. O conhecimento acerca dessa 
evolução é importante para a compreensão de como se deu a consolidação, não somente 
dos Direitos Humanos, mas, da divisão das funções do poder e das limitações ao governo. 
Cada mudança social, política e econômica contribuiu para lapidar ainda mais a ideia de 
Constituição presente na atualidade. Com os acontecimentos advindos da Segunda Guerra 
Mundial fez-se necessário, finalmente, a consolidação das garantias fundamentais. Com 
isso, o Neoconstitucionalismo surge como uma forma de ampliação e revisão das ações do 
Constitucionalismo Contemporâneo, visando proteger a dignidade da pessoa humana e 
tornando-se o modelo constitucional mais recente. Ademais, pretende-se analisar os fatos 
históricos e com eles chegar à compreensão de sua importância para o movimento 
constitucional e para a consolidação dos direitos atuais, bem como a dignidade da pessoa 
humana. Como referencial teórico tem-se artigos sobre constitucionalismo e sua história, 
Neoconstitucionalismo e garantias fundamentais, além de jurisprudência e doutrina acerca 
do tema. A metodologia utilizada foi de pesquisa bibliográfica e qualitativa buscando 
resultados e respostas para as questões levantadas sobre o tema em evidência. Espera-
se ao final da pesquisa esclarecer a importância do Neoconstitucionalismo e de todos os 
modelos constitucionais passados para que hoje os cidadãos tenham direitos 
indispensáveis e dignidade em todos os âmbitos. 
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RESUMO 
 

A presente pesquisa busca entender de que forma se deu a constitucionalização dos 
direitos fundamentais e do princípio da dignidade da pessoa humana, dentro do contexto 
do Neoconstitucionalismo. Frisa-se que, a valoração dos direitos fundamentais e da 
dignidade humana se deu no contexto pós Segunda Guerra, na segunda metade do século 
XX, momento em que a comunidade jurídica reflete sobre as marcas deixadas pelo maior 
conflito armado já registrado na história da humanidade. Hitler foi o indivíduo de maior 
destaque durante a Segunda Guerra, exterminando milhares de pessoas integrantes de 
grupos minoritários. Contudo, a maioria desses atos não configuravam ilicitude ou 
inconstitucionalidade, pois estavam amparados pelas normas jurídicas. Com isso, surge o 
Neoconstitucionalismo, como modelo contrário ao positivismo, centralizando a constituição 
no ordenamento jurídico e reconhecendo a força normativa dos direitos fundamentais e da 
dignidade da pessoa humana, visando consolidar a justiça e a paz social. Através dessas 
mudanças, houve o declínio do Estado de Direito, que visava apenas a limitação do Estado, 
e ocorre o surgimento do Estado Constitucional de Direito que, considera em suas normas 
os direitos fundamentais bem como a dignidade da pessoa humana, e não somente o 
caráter formal da norma. Além disso, pretende-se analisar os fatos históricos, marcados 
nas diversas fases do constitucionalismo, e com eles compreender a importância das 
mudanças ocorridas ao longo do tempo até chegar-se ao modelo atual. Como referencial 
teórico tem-se artigos sobre Constitucionalismo, Neoconstitucionalismo e direitos e 
garantias fundamentais, bem como doutrina e jurisprudência acerca do tema. A 
metodologia utilizada foi de pesquisa bibliográfica e qualitativa buscando resultados e 
respostas para as questões levantadas sobre o tema em evidência. Espera-se ao final 
dessa pesquisa compreender a importância do Neoconstitucionalismo para a concretização 
da efetiva proteção da vida e da dignidade da pessoa humana. 
 
Palavras-chave: Neoconstitucionalismo, Garantias Fundamentais, Dignidade Humana, 
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NEOCONSTITUCIONALISMO: COMO ALICERCE PARA O ATIVISMO JUDICIAL 
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Ana Paula Joaquim Macedo 

RESUMO 

A presente pesquisa apresenta a relação entre o neoconstitucionalismo e o crescimento do 

ativismo judicial partindo da premissa de que ele influencia na confiança da sociedade nas 

ações do poder judiciário. A proposta investigativa parte do pressuposto de que o processo 

de desenvolvimento e efetivação do neoconstitucionalismo no Brasil trouxe mais liberdade 

para que o ativismo judicial, fosse mais ativo tratando sobre diversos temas muitas vezes 

de maneira equivocada. Assim, pretende-se verificar as dificuldades trazidas por ele dentro 

do sistema jurídico brasileiro e perante a população. O neoconstitucionalismo no contexto 

atual é visto como um novo paradigma de direitos e garantias fundamentais. Desse modo 

ele precisa se apropriar de todas as ferramentas possíveis para alcançar essa finalidade e 

por causa disso a ponderação é bastante utilizada por parte dos juízes já que o legislador 

não consegue cobrir todas as lacunas existentes dentro dos casos concretos. Mas qual 

seria o limite dessas ações que se apoiam na justificativa de garantir direitos? Por isso o 

novo constitucionalismo carrega em si problemáticas que durante esse trabalho serão 

abordados para ampliar a concepção de limite em relação ao trabalho dos juízes em favor 

de um bem comum a qualquer custo. A metodologia de pesquisa utilizada é qualitativa 

exploratória e histórica que se propõe a identificar a jornada do ativismo judicial por meio 

do neoconstitucionalismo. Trata-se de uma pesquisa que possui grande relevância para o 

universo acadêmico já que a discussão sobre o excessivo poder dos juízes está em alta 

desse modo torna-se importante a compreensão das raízes desse movimento. Espera-se 

no final da pesquisa contribuir para o entendimento da ascensão do ativismo judicial. 
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RESUMO  
  
O Movimento dos Trabalhadores Rurais Sem Terra, mais conhecido como Movimento dos 
Sem Terra (MST) é um movimento social brasileiro de inspiração marxista e do cristianismo 
progressista (teologia da libertação). Este luta, basicamente, por terra, pela reforma agrária 
e por mudanças na sociedade. Entretanto, a mídia burguesa e a bancada ruralista 
criminalizam o movimento, por entender que a ocupação de terras se dá não de forma legal 
– como é a intenção da organização –, mas ilegalmente em forma de “invasões” de 
propriedades rurais. Diante desta realidade, o objetivo do presente trabalho é discutir sobre 
o MST, sua origem, demandas e como esse movimento se apresenta no estado de 
Roraima. Para a concretização deste trabalho foi realizado pesquisas bibliográficas e 
exploratórias em artigos e sites. Além disso, foi feita uma pesquisa de campo com os 
representantes do Movimento dos Trabalhadores Rurais Sem Terra (MST) de Roraima, por 
meio de uma roda de conversa efetivada no diretório do Partido dos Trabalhadores (PT). 
Por causa das lutas pela terra, surgiu o interesse em criar uma organização que 
evidenciasse os interesses dos sem-terra; assim foi formado o MST. Ao longo do seu 
desenvolvimento, esse movimento construiu um conjunto de princípios, entre os quais 
estão: a luta contra o capital na construção de uma sociedade sem exploração; a luta pela 
terra e pela reforma agrária; a luta pela dignidade humana; a luta pela justiça com base nos 
direitos humanos; a luta contra todas as formas de dominação; e, a luta pela participação 
igualitária da mulher. O MST chegou a Roraima em julho de 2006, após vinte e dois anos 
de existência. E, desde então, realizaram várias ocupações. A instituição do MST no estado 
foi uma decisão nacional, tendo como um dos objetivos confrontar o modelo de 
desenvolvimento agrícola proposto para Roraima, que é a agricultura desenvolvida a partir 
do agronegócio voltado para exportação. A proposta do movimento é estabelecer uma 
agricultura sustentável de base familiar; e, para que tal proposta venha ser materializada 
será necessário alcançar a reforma agrária. Compreende-se, portanto, que o MST não deve 
ser criminalizado pela mídia, governo e/ou pela sociedade civil organizada. Pois, na 
verdade, é um grupo que possui uma preocupação nacional e que busca adaptar-se às 
várias realidades para poder concretizar seus projetos. 

Palavras-chave: MST, Desafios, Mídia Burguesa. 
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DISTINÇÃO UNIVERSITÁRIA EM RORAIMA: ANÁLISE DA CONSTITUCIONALIDADE 
DA EMENDA À CONSTITUIÇÃO Nº 062/2019 

 
Marcelo Bruno Bedoni de Sousa 

Acadêmico de Direito da Universidade Federal de Roraima - UFRR. 

 
RESUMO 

 
A Constituição do Estado de Roraima, promulgada no dia 31 de dezembro de 1991, já passou, até 
o momento, por sessenta e quatro alterações provenientes de Emendas, onde destaca-se, no 
presente estudo, a Emenda à Constituição nº 062, de 10 de abril de 2019, que garantiu ao Reitor 
da Universidade Estadual de Roraima - UERR, a competência de iniciativa de lei (art. 41, com a 
nova redação) e a prerrogativa de função (art. 77, com a nova redação). Esta iniciativa de lei é 
exclusiva, ou seja, se limita a lei que disponha sobre estrutura, funcionamento e atividade 
pedagógica da UERR, de acordo com o artigo 154, § 5º, da Constituição Estadual, que foi 
adicionado pela Emenda à Constituição nº 060, de 06 de dezembro de 2018. Partindo dessa 
conjuntura, é que se definiu o objetivo do presente trabalho, a saber, analisar a constitucionalidade 
da iniciativa de lei exclusiva e da prerrogativa de função, recentemente garantidas ao Reitor da 
UERR. Para tanto, serão estudados argumentos tanto contrários como favoráveis, que podem 
embasar uma possível Ação Direta de Inconstitucionalidade - ADI, para o Supremo Tribunal Federal 
- STF. Na esteira dos argumentos contrários, tendo em vista que a Constituição Federal não garante 
essas prerrogativas aos Reitores das Universidades Federais, será abordado o princípio da simetria 
das formas, vez que dispõe que o poder constituinte estadual deve obedecer a parâmetros federais. 
Outro argumento contrário digno de nota, mesmo a iniciativa de lei não sendo em rigor parte do 
processo legislativo, é que a estrutura administrativa atual impede que entidades da Administração 
Indireta, como a UERR, crie o seu próprio direito, sendo esta autonomia política exclusiva da 
Administração Direta, que no caso, trata-se do Estado de Roraima. Entretanto, será abordado 
também o princípio da autonomia universitária, que pode ser um fator determinante para a 
constitucionalidade dessa Emenda, mesmo que de forma parcial, apenas no que concerne a 
iniciativa de lei. Desse modo, como o conceito de autonomia universitária é dinâmico, pode ganhar 
novos contornos com o passar do tempo, assim, diante de uma baixa efetividade dos dispositivos 
constitucionais que tratam desse princípio, aliado com a forte influência do Poder Executivo e a 
complexidade do mundo contemporâneo, a doutrina nacional e internacional já defende uma “nova 
autonomia” ou “autonomia reinventada”, expressões formuladas por Burton Clark (1921-2009), que 
podem garantir a constitucionalidade da emenda roraimense e dar ensejo a uma mutação 
constitucional. Com efeito, além de pesquisa bibliográfica, será realizada pesquisa jurisprudencial, 
com análise de possíveis precedentes contrários para o presente caso, tais como a ADI nº 637/2004, 
em que o STF considerou de absorção compulsória pelas Constituições Estaduais das normas de 
reserva de iniciativa das leis, bem como a recente ADI nº 2553/2019, onde foi declarada 
inconstitucional Emenda do Estado do Maranhão que ampliou as autoridades com prerrogativa de 
função. Portanto, pretende-se realizar uma análise da constitucionalidade da iniciativa de lei 
exclusiva e prerrogativa de função concedidas ao Reitor da UERR, tanto por meio de precedentes 
contrários, como pela materialidade da autonomia universitária. 
 
Palavras-chave: Emenda à Constituição nº 062/2019. Constituição do Estado de Roraima. 
Universidade Estadual de Roraima. Constitucionalidade. Autonomia universitária.  
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A MANIPULAÇÃO IDEOLÓGICA DE CRIANÇAS E ADOLESCENTES NO BRASIL E A 
VIOLAÇÃO DOS SEUS DIREITOS HUMANOS E CONSTITUCIONAIS 

ELEAZAR JOSÉ ISAVA CHIRINOS62 

ALBERTO CORREIA DE OLIVEIRA FILHO63 

 
RESUMO 

Depois da queda das torres gêmeas, nos Estados Unidos, em 2001, a humanidade vive 
numa situação de caos sócio ideológico extremamente confuso. Os conflitos sociais 
presentes em diversos países, a expansão do terrorismo e suas variantes, criam uma 
situação de desespero de incalculáveis consequências históricas que afeta a todos, tanto 
adultos como jovens, sendo mais intenso nas crianças e adolescentes. Dentro do território 
nacional, Brasil, também pode ser visto que jovens de diversas classes sociais, ricos ou 
pobres, são afetados pelas tendências ideológicas dos partidos políticos e dos grupos 
sociais. A sociedade exige cada vez mais das crianças e dos adolescentes uma postura de 
adulto que não é natural nem benéfico. Também, é normal que os jovens e adolescentes 
queiram definir sua personalidade, a fim de serem vistos como pessoas respeitáveis. Isso 
é observado tanto em favelas como em condomínios luxuosos. Não existe distinção de 
classe nem de gênero. Este projeto de pesquisa busca, nesse sentido, poder entender, de 
modo geral, o efeito da denominada “manipulação ideológica” nas crianças e jovens, 
especificamente quanto às tendências filosóficas, políticas e partidárias, e verificar seus 
efeitos sobre o comportamento moral e cívico dos jovens e crianças. Busca-se analisar, 
igualmente, o papel do Estado e da sociedade, quanto à educação correta dos jovens e 
adolescentes e compreender o porquê do conceito comum de que “o Estado não ajuda em 
nada” às crianças e adolescentes, assim como aquele outro pensamento de que “os pais 
não compreendem as crianças ou adolescentes”. Será verificado até que ponto as 
desigualdades sociais contribuem para esse estado violento de comportamento. Ainda 
mais, será que sempre é assim e, por quê é ou não é assim. É ali o questionamento de 
fundo que se deseja explicar neste estudo. Certamente, a sociedade avançou em algumas 
áreas do direito humano, mas tem se afastado consideravelmente de atender outras. 
Deseja-se pesquisar sobre alguns dos métodos de “manipulação” e “controle mental” de 
grupos jovens e como isto pode ser visto como uma crassa violação dos direitos 
constitucionais e humanos das crianças, dos jovens e adolescentes. O método de pesquisa 
se fundamentará em trabalhos previamente realizados e em informações disponíveis nos 
meios de comunicação, enquanto é feita uma comparação com a estrutura legal e 
constitucional existente no país. Palavras-chave: Manipulação; Ideologia; Direitos 
Humanos e Constitucionais; Jovens e Crianças. 
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A LEGITIMIDADE DO ATIVISMO JUDICIAL E A MOBILIZAÇÃO DA SOCIEDADE CIVIL: 

PARADIGMAS CONTIDOS NAS DECISÕES DO STF E O EFEITO BACKLASH 

Francine de Souza Pereira 

RESUMO: O presente artigo tem como objetivo traçar pontos de conexão entre o regime 

de governo atual do Brasil - democrático - e a necessidade de concretização dos direitos 

fundamentais através da teoria do “legal mobilization”, de modo que a atuação do Poder 

Judiciário se apresenta como instrumento fundamental para o exercício da democracia 

participativa, especialmente por parte das minorias e dos movimentos sociais que as 

representam. Nesta linha, a partir do método dedutivo, com base em pesquisa bibliográfica, 

doutrinária e jurisprudencial, pretende-se demonstrar que a natureza jurídica dos direitos 

envolvidos nas decisões da Suprema Corte é de suma relevância para que se observe a 

solução da lide e posterior modificação do arcabouço normativo como necessárias, haja 

vista tratar-se de direitos fundamentais. Logo, ao traçar verdadeiros paradigmas, em 

julgamentos de cunho político - tais como feminicídio, porte e posse de drogas, equiparação 

da lgbtfobia ao racismo, dentre outros -, observa-se que a alta Corte não mais é instada 

aos julgamentos por mero controle da produção normativa, mas também por 

verdadeiramente representar legítimo caminho para que se abandone a estagnação de 

eficácia que a democracia formal-representativa e o legal-normativismo produzem nas 

sociedades modernas. Para tanto, pretende-se analisar a questão da legitimidade do 

resultado desses julgamentos como resultante de pontos existentes no ordenamento e 

autorizados pela ordem jurídica, não mera posição contra-majoritária e respectiva 

deturpação de postulados como a separação dos poderes e reserva-legal. Em verdade, o 

ordenamento propõe medidas democráticas pouco reconhecidas e/ou valorizadas pela 

tradição política nacional, a notar pelo lapso temporal decorrido entre a ocorrência de 

plebiscitos, referendos e outros mecanismos desta natureza no Brasil. Logo, o que motiva 

o backlash (ou efeito reacionário) da cultura majoritária, além da própria orientação 

ideológica que sustentam, é a modificação do paradigma da produção normativa. Assim, 

avessa às decisões judiciais de cunho político, como as relativas aos direitos das mulheres, 

da comunidade lgbtqi e outros grupos minoritariamente representados, manifesta-se o 

senso comum pela democracia apenas pela via eletiva.   

 

 

Palavras-chave: ativismo judicial; mobilização; sociedade civil organizada; direitos 

fundamentais; efetividade. 
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AS VÁRIAS CONSTITUIÇÕES E A ESTABILIDADE JURÍDICA DO BRASIL. 

                                               Clodovil Alves Pereira- clodovilalvesrr@gmail.com 

 Ana Paula Joaquim- anapaulajoaquim1982@gmail.com  

RESUMO 

O Brasil já possuiu um total de sete constituições ao longo de sua História, ocorrendo uma 
alternância entre regimes fechados e democráticos. As características de determinados 
governos teve uma repercussão na aprovação das Cartas, que foram ora impostas, ora 
aprovadas por Assembleias Constituintes. Esse número exagerado de constituições revela 
certa insegurança e instabilidade jurídica, uma característica muito marcante na História do 
Brasil. Países mais antigos como Estados Unidos, Inglaterra e França não tiveram em sua 
história tantas cartas magnas. Para classificar as constituições podem ser adotados vários 
critérios, os critérios podem ser: Quanto a forma, quanto à sistemática, quanto a origem, 
quanto ao modo de elaboração, quanto à identificação das normas constitucionais, quanto 
à dogmática, Quanto à estabilidade, (objeto de estudo deste projeto), quanto à extensão, 
quanto à função, quanto à quanto à origem da decretação, quanto ao conteúdo ideológico, 
quanto a finalidade, quanto à legitimidade do conteúdo constitucional, quanto à 
classificação ontológica. Estes critérios podem variar dependendo de qual autor esteja 
abordando tal tema. Entretanto o objeto de estudo deste projeto é a classificação quanto à 
estabilidade (mutabilidade ou plasticidade) da Constituição. Dependendo de qual fonte 
estejamos consultando as constituições podem ser classificadas quanto à estabilidade em: 
Imutáveis, são aquelas que não comportam mudanças, ex. o Código de Hamurabi e a Lei 
das XII Tábuas, que surgiram com a pretensão de eternidade. Constituições fixas: Só 
podem ser alteradas pelo mesmo poder que as elaborou quando for convocado para esse 
ato. Rígidas: Somente pode ser alterada por um processo legislativo mais solene e 
dificultoso. 3/5 é o quorum para a alteração, por dois turnos de votação em cada uma das 
duas casas. Semirrígidas: é a constituição que possui uma parte que pode ser modificada 
por maioria simples e uma parte por maioria qualificada. Flexíveis: Pode ser livremente 
modificada segundo o mesmo processo estabelecido para as leis ordinárias. Visando 
identificar o grau de estabilidade jurídica do Brasil, e o porquê de muitas vezes os direitos 
dos cidadãos dessa nação não serem garantidos, é que esse projeto está sendo proposta 
a atual constituição do Brasil é uma constituição classificada como rígida pelo fato de só 
poder ser modificada mediante procedimentos mais solenes e complexos requerendo 
exigências formais e especiais, com debates amplos, com prazos maiores e quorum 
qualificado, e ainda possui matérias que não podem ser modificadas, pois são cláusulas 
pétreas. A metodologia utilizada para a realização deste trabalho será utilizada a pesquisa 
qualitativa, buscando aprofundar a sobre tema proposto. Será ainda aplicada a pesquisa 
bibliográfica. Como do proposto, espera-se no final da pesquisa verificar se as várias 
constituições interferem na estabilidade jurídica do Brasil. 
 
 
Palavras-chave: Constituição.  Classificação. Estabilidade 
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CLASSIFICAÇÃO DA CONSTITUIÇÃO BRASILEIRA VIGENTE E A SUA EVOLUÇÃO. 

  Domiciano de Souza Neto  (domicianolobo@yahoo.com.br). 

                                     Ana Paula Joaquim  

 

  RESUMO 

O presente artigo tem como objetivo geral realizar a revisão bibliográfica sobre a 

classificação das constituições brasileira anteriores e a vigente e as suas evoluções, 

refletindo sobre o seus agir diante das outras normas, e realizar um panorama sobre o seu 

regime jurídico, envolvendo alguns pensadores da lei, que argumentam sobre as políticas 

normativas constitucionais. O que será mostrado neste trabalho é a construção e a 

evolução histórica das Constituições Brasileiras numa linguagem simples para que todos 

possam entender com clareza as informações de como foram laboradas, e a suas eficácias 

dentro da sociedade do seu tempo. Serão analisados os aspectos da Constituição de 

1824 que foi oficialmente denominada Constituição Política do Império do Brasil, sendo 

outorgada foi a primeira constituição brasileira; a de 1891 que foi a segunda e a primeira no 

sistema republicano de governo, marcando a transição da monarquia para a república; e 

em 1934 em uma Assembleia Nacional Constituinte foi promulga a terceira Constituição 

brasileira e a segunda da República; a quarta foi outorgada pelo presidente Getúlio Vargas 

em 10 de novembro de 1937; a Constituição de 1946 foi a quinta sua promulgação foi após 

a queda do Estado Novo em 1945; a sexta foi promulgada em 24 de janeiro de 1967, foi 

elaborada pelo Congresso Nacional e a sétima aprovada pela Assembleia Nacional 

Constituinte e promulgada em 5 de outubro de 1988, que está atualmente em vigor atuando 

como a lei fundamental e suprema do Brasil, servindo de parâmetro para todas as demais 

leis. A pesquisa possui relevância teórica, e como método de pesquisa serão utilizadas 

revisões bibliográfica de José Afonso da Silva, Eduardo Antônio Andrade Amorim, Marcelo 

Novelino, Pedro Lenza e Nathalia Masson. Assim este escrito, trabalhará as evoluções 

história das sete constituições, uma no período monárquico e seis no período republicano, 

e suas evoluções nos contextos sociais e políticos do Estado brasileiro. 

 

Palavras-chave: Constituição brasileira a lei maior; Evoluções históricas; 

Responsabilidade constitucional. 
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ATIVISMO JUDICIAL NO ESTADO DE DIREITO: LIMITES E RESULTADOS PRÁTICOS 

Erivaldo Victor Florença Santana 

Acadêmico de Direito da Universidade Federal de Roraima-UFRR 

                                                                                   José Vito Leotório do Carmo 

 Acadêmico de Direito da Universidade Federal de Roraima-UFRR 

                                                                  Mateus Mendes Cosmo 

Acadêmico de Direito da Universidade Federal de Roraima-UFRR 

 

RESUMO 

 

No Brasil, admitem-se três poderes: Legislativo, Executivo e Judiciário; no qual a coesão 
deles permite harmonia para governar. Esse modelo de tripartição de poderes consolidou-
se quando Montesquieu em seu livro “Espirito das Leis” explicou que para um sistema 
equilibrado faz-se necessário três poderes e o consecutivo respeito mútuo entre eles afim 
de que não haja abusos. No entanto, o Estado e os poderes vêm se modificando através 
do tempo, território e cultura. Além disso, o Estado de Direito tem sua existência mantida 
pela garantia da paz e da convivência social se não de forma perfeita, a melhor possível. O 
Estado necessita garantir o bem-estar comum por meio da outorga de bens reais, ou seja, 
este ente irá praticar ações em nome dos cidadãos utilizando os bens reais para 
que efetivem o padrão de conduta e de justiça, que tornem a realidade dos cidadãos mais 
adequada. Nessa perspectiva, diante da inércia do Poder Legislativo e Executivo, o Poder 
Judiciário, como possuidor da última palavra, tem que se manifestar socialmente e 
politicamente com finalidade de consolidar os direitos fundamentais de modo eficaz, criando 
a figura do ativismo judicial. Essa pesquisa visa deixar mais claro o conceito de ativismo 
judicial diferenciando-o da judicialização, apresentar os aspectos positivos e negativos de 
acordo com os argumentos das teorias procedimentalismo e substancialismo e de forma 
prática estabelecer seus limites para sua contribuição no âmbito jurídico. Para esclarecer 
melhor, é necessária a análise tanto do processo de criminalização da homofobia a qual foi 
uma judicialização ao invés de ativismo judicial quanto de atos inconstitucionais surgindo 
do próprio judiciário para desenvolver ações de cunho social- a exemplo da Ação Direta de 
Inconstitucionalidade (ADI) n° 3.510/DF cujo propósito de beneficiar a população com 
avanços científicos a respeito da utilização de células tronco de embriões em vitro não 
utilizados para fins terapêuticos e de pesquisas. Portanto, pretende-se verificar o impacto 
do ativismo judicial na sociedade brasileira, seus benefícios e, principalmente, seus limites 
para que o Estado não se desregule e acabe interferindo na convivência entre os cidadãos 
de modo nocivo.  
 
Palavras-chave: Separação de poderes. Estado de Direito. Ativismo Judicial. Poder 
Judiciário. 
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ANÁLISE JURÍDICO- CONSTITUCIONAL DOS DIREITOS INDÍGENAS E A 

CONSTRUÇÃO DA INTERLIGAÇÃO DA HIDRELÉTRICA DE TUCURUÍ NA 

TRAVESSIA DA RESERVA INDÍGENA WAIMIRI ATROARI 

Thayla Ferreira Melo Camargo 
Marcello Renault Menezes 

RESUMO 

Este trabalho apresenta discussões no âmbito jurídico a respeito da medida de exigência 
do direito de consulta dos povos indígenas em projetos que envolvam o uso de áreas do 
território tradicionalmente ocupados. Esse é o caso dos Waimiri Atroari que habitam a terra 
indígena homônima, localizada na região sul na fronteira do Estado de Roraima com o 
Estado do Amazonas, local este que se encontra dentro da rota de construção da 
interligação da Hidrelétrica de Tucuruí de Manaus/AM a Boa Vista/RR. Trata-se de um 
estudo exploratório com o qual se busca analisar a proposta de construção da hidrelétrica 
de Tucuruí na travessia da terra indígena Waimiri Atroari, seguindo como parâmetro a 
Constituição Federal do Brasil e Acordos Internacionais que tratam sobre o Direitos 
Indígenas, em especial o direito à consulta. Para tanto, foi realizada uma pesquisa 
bibliográfica, do tipo Estado da Arte, com o fito de identificar as linhas teóricas e conclusões 
apresentadas por pesquisadores da temática à luz do Direito Constitucional. Quanto a 
abordagem do objeto, seguem-se os preceitos da pesquisa qualitativa, haja vista o 
interesse em reconhecer os resultados obtidos pelos trabalhos concluídos nesse campo 
jurídico a partir da análise da hermenêutica jurídica. Estes apontam que 
independentemente do efeito, seja ele negativo ou positivo, quanto ao uso das terras 
indígenas, deverá ser realizada consulta prévia aos usufrutuários exclusivos dessas 
reservas como forma de respeito aos seus modos de vidas, ao meio ambiente, seus planos 
futuros, suas especificidades étnicas, socioculturais e principalmente o resguardo dos 
direitos fundamentais desses povos. Conclui-se então que, a medida de exigência da oitiva 
do povo indígena Waimiri Atroari não se trata de óbice a política de defesa nacional e nem 
mesmo de afronta a Soberania Nacional como um dos preceitos fundamentais da 
Constituição Federal, mas consiste na busca pela efetivação de seus direitos 
nacionalmente constitucionalizados e internacionalmente convencionados como forma de 
resguardar os povos originários que tradicionalmente ocupam aquelas terras. 
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A IMPORTÂNCIA DA DISCIPLINA DE ANÁLISE ECONÔMICA DO DIREITO NAS 
GRADES CURRICULARES DO CURSO DE GRADUAÇÃO EM DIREITO NO BRASIL 

 
DANIELA BONE DO NASCIMENTO FRANÇA64 

RESUMO 

A Análise Econômica do Direito (AED) é uma disciplina que estuda o direito com base na 

racionalidade individual, com a aplicação da Teoria econômica na formação dos processos, 

dos impactos do Direito e das instituições legais. A AED é a aplicação de uma perspectiva 

de eficiência às normas legais, de modo que o Direito promova a justiça de maneira 

eficiente, utilizando outros mecanismos sociais que possuem menor custo à sociedade 

como a política fiscal ou orçamentária. Essa pesquisa tem por escopo demonstrar o 

conceito da disciplina de AED e sua necessidade nas grades curriculares do curso de 

Graduação em Direito e no âmbito jurídico. Sabe-se que no âmbito jurídico existe a noção 

de justiça que concorre para promover a eficiência e bem-estar-social, mas nem sempre 

essas noções de justiça acabam sendo uníssonas e eficientes. Não existe apenas uma 

solução para institutos jurídicos economicamente ineficientes, por isso o objetivo da AED é 

trazer bem estar social e econômico à sociedade guiando os institutos jurídicos que 

promovem a justiça, trazendo outro ponto de vista que não seja apenas jurídico, mas 

também econômico para que haja eficiência nas decisões judiciais ou outras práticas 

jurídicas. A pesquisa tem por método dedutivo, uma vez que conceitua o Curso de Direito 

e pontua o conteúdo exposto pela disciplina de AED e, ao final, apontam-se experiências 

de países que aplicam a AED e possuem impactos econômicos sociais benéficos. Conclui-

se que é importante e necessário a solidificação dessa disciplina e seu conteúdo nas 

Universidades de Direito do Brasil, com o fim de trazer à justiça, efetividade socioeconômica 

para toda a sociedade. Apesar de um tímido crescimento de AED no Brasil, existem 

acadêmicos e Instituições que ao terem contato com a disciplina, começaram a explorar o 

tema com essa dicotomia Direito e economia. Apesar disso, em consulta às plataformas 

digitais, analisou-se que a disciplina em tela ainda está em fase de expansão, e ainda não 

existem cursos de graduação com essa disciplina na Grade Curricular, mas apenas nos 

cursos de pós-graduação. 

Palavras-chave: Análise Econômica do Direito. Necessidade. Eficiência. Grade 

Curricular. Benefício socioeconômico.  
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A INFLUÊNCIA DA TECNOLOGIA NOS PROCESSOS ELEITORAIS 
CONTEMPORÂNEOS 

 
Letícia Gomes de Alencar 

Acadêmica de Direito da Universidade Federal de Roraima - UFRR. 

 

RESUMO 

Sabe-se que a política vem passando por várias mudanças, principalmente no processo 
eleitoral e que dentro do contexto social vigente, é comum ser observado o quanto a mídia 
e as informações falsas espalhadas pelas redes sociais afetam em um processo eleitoral, 
fazendo com que ocorra uma manipulação de maneira imperceptível, na tentativa de uma 
autopromoção, que induz os eleitores na escolha de seus representantes. Vale ressaltar 
também que o direito não é estático, mas sim dinâmico e deve ser moldado de acordo com 
a sociedade de determinado tempo e lugar, porém tomando em consideração que esse 
problema não nasceu agora, pode-se entender que foi determinado uma norma e que, 
mesmo assim conseguiram infringi-la. Hodiernamente usa-se a Constituição Federal, que 
zela pelo direito à liberdade de expressão e de informação, porém não foi pensado a partir 
de qual momento, esse objeto da lei pode virar alvo de manipulação. Tendo em vista essa 
problemática, adentra no assunto um dos maiores problemas da atualidade, que seria as 
fake news, considerando que são propagadas de maneira exacerbada e sem controle nas 
redes sociais (uma rede composta por pessoas ou organizações, conectadas por um ou 
vários tipos de relações, que partilham valores e objetivos comuns), afim de espalhar falsas 
verdades em benefício ou malefício a alguém, fazendo com que milhares de pessoas sejam 
"fantoches" dessa alienação e compartilhando sem tomar real conhecimento da veracidade 
de tais notícias. Na época de decisões políticas, os candidatos aproveitam-se desse método 
e difamam seu adversário, sem que o eleitor perceba o que está acontecendo. Além das 
redes sociais, várias redes de televisão e rádios recebem diariamente auxílio financeiro por 
parte de partidos políticos e, decorrente disso, submetem-se indiretamente a noticiar fatos 
que não difamem certos investidores, e sim os exaltem. Com efeito será realizado maior 
aprofundamento no assunto através dos primeiros artigos da Constituição Federal e 
analisando a atual conjuntura de problemas que são causados por conta das fake news em 
época de eleições, tomando em conta reportagens e a visão jornalística. Por fim, através 
dessa sequência de fatos, a proposta de trabalho tem como objetivo abordar sobre os 
diversos temas descritos e analisar o atual regulamento jurídico eleitoral frente as 
crescentes influências das novas tecnologias. 

Palavras-chave: Processo eleitoral. Liberdade de Expresão. Manipulação. Fake News. 
Partido Político. Redes Sociais.  
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PRINCÍPIOS CONSTITUCIONAIS INERENTES À FAMÍLIA: A ADOÇÃO POR PARES 

HOMOAFETIVOS 

Danilo Souza da Silva65 

Iara Loureto Calheiros 66 

RESUMO 

O presente trabalho tem como escopo a abordagem acerca da adoção por pares 
homoafetivos. Tal tema tem inúmeros aspectos importantes, especialmente por representar 
uma inovação trazida pela contemporaneidade, e através da nova roupagem dada ao 
instituto da família no Brasil. Ao compreender a adoção como parte da esfera jurídica da 
família, seu histórico no Brasil e seus aspectos jurídicos e patrimoniais, estabelece-se um 
maior entendimento acerca do tema, para que se chegue à questão da adoção por pares 
homoafetivos. Neste sentido, o objetivo da pesquisa foi verificar quais os princípios são 
aplicados a esse processo de requerimento de adoção, e como os tribunais têm se 
posicionado diante dessa novidade na dinâmica familiar, que muito tem inovado no mundo 
jurídico e na esfera pessoal da vida de muitas pessoas. Quanto a metodologia, para atingir 
os objetivos propostos, o desenho do estudo foi de caráter bibliográfico, exploratório, 
descritivo através do método qualitativo e quantitativo. Quanto aos resultados e 
discussões, muito se debate acerca da regulamentação das uniões homoafetivas, e dos 
direitos inerentes a elas, mas as decisões têm sido favoráveis por reconhecerem que as 
aludidas relações produzem afetividade, respeito, cuidado, não podendo se dar um 
tratamento diferenciado, e no teor das decisões sempre se enfatiza que deve haver 
isonomia no trato delas em face das heteroafetivas. Observa-se também o mandamento 
constitucional da dignidade da pessoa humana, o princípio da igualdade, da liberdade, do 
melhor interesse da criança e do adolescente, da afetividade como molas propulsoras 
dessas proposições que buscam dar igualdade nesse panorama em que ainda se constata 
m indícios de preconceito e discriminação. foi possível depreender que por mais que a lei 
ainda seja omissa, a jurisprudência entende que as relações homoafetivas são de fato 
relações familiares, e que merecem guarida jurídica assim como as demais existentes. Os 
direitos delas decorrentes também se assemelham, não podendo mais negar-se que a 
sociedade mudou, a família mudou, e com isso, surgem novas configurações que 
acompanham a tendência social em priorizar o afeto em todas as suas especificidades. 
Portanto, conclui-se que a promoção da igualdade e da dignidade da pessoa humana se 
perfazem por meio do entendimento que vem sendo ratificado, sob um olhar mais humano 
e concreto de que o amor não tem cor, não tem raça, e não depende de orientação sexual, 
sendo imprescindível que se promova o bem de todos e jamais adentrando a esfera íntima 
do indivíduo de forma transgressora. 

Palavras-chave: Adoção. Família. União Homoafetiva. 
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CRIMES CONTRA PESSOAS COM DEFICIÊNCIA: O QUE PREVÊ 

A LEI Nº. 13.146/2015 (ESTATUTO DA PESSOA COM DEFICIÊNCIA) 

Luiz Otávio Carneiro Gomes Seabra67 – otavio.seabra@gmail.com 

Douglas da Silva Borges68 – dborges837@gmail.com 

RESUMO  

A presente pesquisa tem por objetivo trazer à tona e apresentar as diversas modalidades 
de crimes cometidos contra pessoas com deficiência, destacado, especificamente, a 
extrema vulnerabilidade da vítima. Em 06 de Julho de 2015 entrou em vigor a Lei Brasileira 
de Inclusão (LBI), conhecida também pelo epíteto de Estatuto da Pessoa com Deficiência - 
Lei n°. 13.146/2015, a qual trouxe notável avanço para a proteção da dignidade da pessoa 
com deficiência. Para tanto, o Governo do Brasil ratificou em 9 de julho de 2008, após 
publicação do Decreto Legislativo nº. 186, a Convenção sobre os Direitos das Pessoas com 
Deficiência, adotada pela ONU, bem como seu Protocolo Facultativo, aprovando seu texto 
conforme o  instrumento internacional criado com a finalidade de promover, proteger e 
assegurar o exercício pleno e equitativo de todos os direitos humanos e liberdades 
fundamentais por todas as pessoas com deficiência e promover o respeito pela sua 
dignidade inerente. Assim como no Código Penal que enumera uma série de delitos que 
atentam contra a vida da pessoa humana, a LBI também prevê condutas delituosas, no 
entanto, essas condutas são voltadas, especificamente, às ações dos agentes que atentam 
contra a vida das pessoas com deficiência. Na seara criminal é patente a preocupação com 
a vulnerabilidade da vítima, pois as agravantes ou as causas de aumento de pena refletem 
uma especial cautela para com as pessoas com deficiência. Destarte o § 1º do Art. 88, LBI, 
que em seu texto prevê um agravo na pena em 1/3 (um terço) ao agente que praticou, 
induziu ou incitou discriminação de pessoa em razão de sua deficiência, estando a vítima 
sob seus cuidados e responsabilidade, refletindo sobre a Pena de reclusão, de 1 (um) a 3 
(três) anos, e multa. Ainda no mesmo artigo, em seu § 2º, é previsto o agravo quando: se 
qualquer dos crimes previstos no caput deste artigo é cometido por intermédio de meios de 
comunicação social ou de publicação de qualquer natureza, sua pena será reclusão, de 2 
(dois) a 5 (cinco) anos, e multa. Contudo, a metodologia a ser aplicada e utilizada para 
alcançar os objetivos deste trabalho será pautada na pesquisa qualitativa, uma vez que se 
busca aprofundar a compreensão do assunto em questão. Assim como, também será 
utilizada pesquisa bibliográfica que irá oportunizar embasamento teórico consubstanciado 
através das normas vigentes que regem e norteiam o tema proposto. Diante do exposto, 
espera-se no final da pesquisa demonstrar os crimes praticados contra as pessoas com 
deficiência e as consequências que são geradas aos transgressores. 

Palavras-chave: Código Penal, Pessoa com Deficiência, Crimes contra Pessoas com 
Deficiência, Estatuto da Pessoa com Deficiência. 
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O DEVER FUNDAMENTAL DE PRESTAR SEGURANÇA PÚBLICA E A 

RESPONSABILIDADE DO ESTADO 

Moisés Israel Silva dos Santos 
Davyd Spencer Ribeiro de Souza 

 
 

Introdução: O Estado Social preconiza o bem comum e a segurança pública possui grande 
relevância social e ordem prioritária, sendo imprescindível na vida em sociedade, uma vez 
que é direito fundamental que propicia condições para efetivação de existência dos demais 
direitos que também são classificados como fundamentais. Diante desta garantia 
fundamental e Constitucional pertencente aos cidadãos, surge a possibilidade de ver o 
Estado responsabilizado civilmente quando houver omissão no cumprimento de seu dever 
de manter a segurança pública. Problema da Pesquisa: Como delimitar a 
responsabilidade do Estado frente ao dever fundamental de prestar segurança pública? 
Objetivos: analisar a responsabilidade do Estado frente ao dever fundamental de prestar 
segurança pública à luz da reserva do possível e do conceito de Estado Providência: 
conceituar, contextualizar e relacionar princípios atinentes à segurança pública; discorrer 
sobre o dever fundamental de prestar segurança pública para trazer esclarecimentos 
acerca da participação do Estado e da sociedade; analisar a responsabilidade objetiva do 
Estado diante dos conceitos de Reserva do Possível e Estado Providência ao ilustrar o caso 
ocorrido no estado do Espírito Santo.  Método: A metodologia aplicada ao trabalho será 
explicativa quantos aos fins e bibliográfica quanto aos meios. Resultados alcançados: A 
Segurança Pública não pode ser estudada separadamente do Estado Social. Os objetivos 
do bem comum e da erradicação das desigualdades sociais preconizado pelo Estado de 
Bem-Estar Social e corolários do princípio da dignidade da pessoa humana reafirmam o 
dever fundamental do Estado de prestar segurança pública. Nesse sentido, a Constituição 
Federal reconhece através de seu artigo 37, caput e parágrafo 6º, que a administração 
pública deverá fornecer seus serviços pautados nos princípios da legalidade, 
impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência, e também que os servidores públicos 
responderão por seus atos caso não sejam observados os preceitos legais, bem como por 
prejuízos ocasionados ao particular. Pode se afirmar também pelo disposto do artigo 144, 
da Constituição Federal que a segurança pública é dever do Estado, ou seja, obrigação, 
que gera responsabilidade, sem olvidar tratar-se de direito e responsabilidade de todos os 
integrantes da sociedade. Dessa forma, a responsabilidade quanto à segurança pública é 
tanto da sociedade quanto do Estado, porém o Estado possui responsabilidade que vai 
além do sentido estrito, pois tem o dever de agir frente às diversas hipóteses que se 
apresentam no cotidiano: a obrigação de prestar segurança de forma eficiente e de garantir 
a todos a incolumidade física, mental e patrimonial.  

Descritores: Segurança Pública. Dever Fundamental. Responsabilidade Objetiva do 
Estado.  
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TITULO: A incompetência Absoluta da Justiça Comum Estadual em face do Direito 
Castrense 

Juan Manuel Herrera Mast 
Naíne Sobrinho Sampaio 

Pedro pinto Quirino 

RESUMO  

O presente resumo tem como objetivo analisar a incompetência absoluta da justiça comum 
estadual em processar e julgar os crimes tidos como militares impróprios e verificar como 
a jurisprudência, principalmente do STJ, tem complementado o texto da lei processual 
penal. Direito militar é o ramo do Direito relacionado à legislação das Forças Armadas. Por 
vezes conhecido como Direito Castrense, palavra de origem latina, que designa o direito 
aplicado nos acampamentos do Exército Romano. Os crimes militares são classificados em 
crimes propriamente militares e impropriamente militares, onde a classificação doutrinária 
simplifica de forma objetiva que crime propriamente militar é aquele que somente o militar 
pode cometer. Já o crime impropriamente militar é aquele que o civil também pode cometer, 
quando tal conduta é prevista no ordenamento castrense (Código Penal Militar), e 
decorrente da aplicabilidade do art. 9º do CPM. Foi realizada uma análise jurisprudencial, 
nos julgados em que o processo foi levado à justiça comum estadual e foi tido como nulo, 
como por exemplo o HC 114825/PR do STJ que foi impetrado em favor do militar, integrante 
do corpo de bombeiros, que não teve respeitado o seu direito de ser julgado e processado 
por um juízo competente e o HC 360630/RJ do STJ, não conhecido, mas concedida a 
ordem, de ofício, para reconhecer a nulidade da condenação relacionada ao crime de 
extorsão ante a incompetência absoluta da Justiça Comum Estadual para processar e julgar 
crime impropriamente militar. A nulidade do processo por incompetência de juízo é uma das 
causas mais comuns de nulidade processual no âmbito criminal. A nulidade decorre de vício 
processual pela não observância de exigências previstas em leis. Estas exigências têm 
como finalidade manter a formalidade no processo penal e parear as partes, zelando pelos 
princípios e formas corretas de se desenvolver o processo. As nulidades absolutas são 
vícios considerados mais graves, porque violam textos e princípios constitucionais e penais, 
afetando, inclusive, o interesse público. Apurados os dados, de forma quantitativa e 
utilizado o método dedutivo conclui se que, a jurisprudência é tímida no quesito de 
reconhecer nulidades absolutas e o STJ vem aos poucos suprindo os arts. 563 a 573 do 
Código de Processo Penal com precedentes que orientam os demais Tribunais. Podendo 
ser revisada mesmo após o trânsito em julgado, visto seu caráter garantista que estabelece 
parâmetros bem fixados para a realização dos atos processuais, a nulidade por 
incompetência absoluta da Justiça Comum Estadual em julgar crimes impróprios concede 
legitimidade à justiça castrense para processar e julgar militares por qualquer crime 
cometido.  

Palavras-chave: Incompetência. Nulidade. Absoluta. Militar. Improprio.  
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VALORAÇÃO PROBATÓRIA DO DEPOIMENTO DE UMA TESTEMUNHA DO “OUVI 

DIZER” 

Israel Carvalho França 

Resumo: Pretende-se nesse artigo apresentar o conceito de testemunha e discutir a 

respeito do valor probatório de uma testemunha que “ouviu falar”, também conhecida por 

“hearsay testimony². A chamada hearsay testimony ou hearsay witness é a testemunha do 

“ouvi dizer”, ou seja, aquele indivíduo que não viu ou presenciou o fato e muito menos teve 

contato direto com a situação que estava ocorrendo, senão que sabe através de alguém, 

por ter ouvido alguém narrando ou contando o fato. No sistema brasileiro, o hearsay 

testimony é reconhecido, mas tem pouca credibilidade e está sujeito a manipulações. A 

insubsistência desse tipo de testemunho já foi alvo de manifestação do Superior Tribunal 

de Justiça. Na segunda parte há uma abordagem de maneira resumida e explicativa as três 

características básicas da prova testemunhal, sendo elas a oralidade, a objetividade e a 

retrospectividade afim de apresentar as contradições do testemunho “ouvi dizer” para com 

as mesmas. O artigo é uma proposta que parte das reflexões de doutrinadores como Aury 

Lopes Júnior que afirma que há fragilidade e um enorme risco na valoração dos mesmos, 

de Renato Brasileiro de Lima que diz que “o conhecimento da testemunha sobre o fato em 

julgamento deve derivar de suas funções sensoriais que tiveram relação com a causa. Se 

não sabe o que, de fato, aconteceu, não pode ser testemunha”³ e de Manoel Antônio 

Teixeira Filho, para quem testemunha é “toda pessoa física, distinta dos sujeitos do 

processo, que, admitida como tal pela lei, é inquirida pelo magistrado, em Juízo ou não, 

voluntariamente ou por força de intimação, a respeito de fatos controvertidos, pertinentes e 

relevantes, acerca dos quais tem conhecimento próprio”⁴. Partindo dessas conclusões, 

chega-se a um pensamento em comum de que o Testemunho do “ouvi falar”, apesar de 

legítimo, é perigoso e fere características importantes do legítimo testemunho, portanto 

deve ser evitado. A pesquisa foi feita de forma qualitativa tendo como método utilizado o 

embasamento em pesquisas bibliográficas em sítios eletrônicos e artigos publicados em 

revistas, além de indução. 

Palavras-chave: Testemunha, hearsay testimony, valor probatório. 
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DISTINÇÃO ENTRE CONFLITOS DE JURISDIÇÃO E DE COMPETÊNCIA. 

Autor: Paulo Aleilson Coelho* 

RESUMO 

O presente artigo trata sobre a distinção entre conflitos de jurisdição e de competência.  
Assim, a partir de uma análise conceitual existente na doutrina jurídica, vai buscar a 
distinção entre conflitos de jurisdição e conflitos de competência. A Jurisdição é o poder 
estatal de aplicar o direito, sendo a competência a medida e o limite da jurisdição, a 
delimitação do poder jurisdicional. A competência pode ser delimitada de forma material, 
funcional, pelo local da infração, pelo domicílio ou residência do réu. Outra acepção lida 
com o conceito jurisdição como a força operativa, com que se  exerce o  império  do 
Estado para compor  um litígio. A jurisdição pode ser entendida como uma 
função/poder/atividade do Estado que tem como finalidade resolver os conflitos que 
acontecem na sociedade, substituindo os interessados na decisão, para que possa enfim 
promover a pacificação da lide. A jurisdição é determinada pelas leis de organização 
judiciária, que disciplinam os órgãos julgadores, podendo ser plena quando o magistrado 
tem competência para julgar todos os casos e limitada quanto à competência é restrita a 
certos casos. O conflito de jurisdição está disciplinado no código de processo penal, que 
consiste no fato de dois ou mais juízes se consideram, contemporaneamente, 
competentes ou incompetentes para conhecerem o delito ocorrido, acontece quando há 
divergências entre órgãos de categorias distintas, sendo juiz estadual e outro federal. 
Como a competência é o limite da jurisdição, também está passível de conflitos pois na 
mesma jurisdição podem ter dois ou mais juízes que se consideram aptos a processar e 
julgar de acordo com a sua competência, ou o contrário. Reunidas as pesquisas, 
confrontadas os conceitos e comparadas as distinções conclui-se, indutivamente, que a 
distinção entre conflitos de jurisdição e competência situa se onde está localizado o 
conflito. Sendo ambos incidente processuais, materialmente tratam de uma pluralidade de 
juízos, do mesmo órgão jurisdicional ou não, que se consideram ao mesmo tempo 
capazes ou incapazes para entregar a devida prestação jurisdicional aos interessados. 
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Efetividade da Tutela Jurisdicional, O Contrato Social e a Justiça com as Próprias 

Mãos 

Ithalo Bruno Alves Carneiro - Universidade Estadual de Roraima 

RESUMO 

Hodiernamente é comum o fenômeno de pessoas fazendo justiça com as próprias mãos, 
aqueles que são flagrados cometendo crimes ou até mesmo suspeitos, sofrem agressões 
de populares sempre que as forças policiais ainda não se encontram presentes. Por ser 
fenômeno espontâneo, ocorrendo de norte a sul do país, sem relação entre os agressores, 
se faz necessária uma compreensão dos fatores sociais que levam pessoas que, em regra 
não possuem histórico antecedente de violência, a aplicar deliberadamente punição a 
alguém encontrado em estado de flagrância, na forma de castigo corporal físico. O presente 
trabalho tem como objetivo a análise das possíveis causas deste fenômeno recorrente, sob 
o prisma da teoria contratualista em contraponto à noção de legitimidade do Jus Puniendi 
estatal. Expõe e discute obras literárias dos principais teóricos do contrato social, bem como 
a legislação e estudos científicos que tratam dos impactos de tal prática na sociedade 
brasileira. Sob a ótica contratualista, ao se afastar do estado de natureza, o homem abre 
mão de parcela de suas liberdades para poder conviver em sociedade e perceber o bônus 
da vida em comunidade. Dentre as principais liberdades abdicadas, a de aplicar punições 
é o cerne do estudo, fundamento basilar do Estado de Direito, a jurisdição é garantida a 
todos, um julgamento imparcial e justo, que precede uma sentença. E dessa abdicação 
surge uma pretensão de contrapartida, se o particular autoriza o estado a punir em seu 
lugar, que este faça seu papel e tutele os interesses da sociedade de forma efetiva. O que 
se tem visto é o oposto, diante do sentimento de ineficácia da tutela jurisdicional, o estado 
perde a legitimidade que fundamenta o exercício do Jus Puniendi, a descrença no judiciário 
faz com que os jurisdicionados busquem meios alternativos de ver satisfeita a irresignação 
com condutas criminosas no seio da sociedade, em suma, se o judiciário não faz justiça, 
não faz sentido abdicar das liberdades em prol do Estado de Direito. Exemplificando, a 
realização de audiências de custódia, onde presos em flagrante podem ter a prisão 
convertida em liberdade provisória logo no dia seguinte ao da prisão, aliada à noção atual 
de excepcionalidade da segregação cautelar, fizeram surgir o bordão “a polícia prende hoje, 
e amanhã já está solto”. É importante ressaltar que assim como o fenômeno tende a ocorrer 
em maior quantidade quando a sociedade está desacreditada no judiciário, as políticas de 
aperfeiçoamento da máquina judiciária, e os expedientes legislativos em matéria penal, 
retornam paulatinamente a legitimidade do estado para punir. Conclui-se que as políticas 
protecionistas tendem a diminuir a noção social de legitimidade do poder estatal de punir, 
o homem comum, sem conhecimento jurídico, tipo predominante no meio social, que muitas 
vezes é aquele que assume o papel de justiceiro social, não se sente representado pelo 
protecionismo com raiz iluminista, estando mais pendente à ideia do judiciário mais punitivo, 
onde a sanção tem de ser exemplar, para que ele se sinta mais seguro diante da inibição 
que a tutela jurisdicional efetiva lhe representa. 

 

Palavras-chave: Jus Puniendi. Contrato Social. Estado de Direito. Legitimidade. 
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CELERIDADE E EFETIVIDADE NA PRESTAÇÃO JURISDICIONAL NO ÂMBITO DO 
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE RORAIMA 

 
Nathália Furtado Vilarinho de Andrade 

 
RESUMO 

 
O presente artigo trata de uma análise acerca da prestação de uma justiça acessível, 
célere e efetiva no âmbito do Tribunal de Justiça do Estado de Roraima. Para isso, será 
realizada uma abordagem sobre os aspectos gerais do direito fundamental de acesso à 
justiça, a relevância do princípio da primazia do exame de mérito e a sua aplicabilidade 
pelo novo Código de Processo Civil, além de uma abordagem delimitadora dos serviços 
prestados pelo Tribunal de Justiça que otimizam o acesso eficiente ao Judiciário no 
Estado de Roraima. Diversas das mudanças ocorridas a partir da vigência no Novo 
Código de Processo Civil resultaram em inovações respeitáveis e dispensou uma 
importância considerável ao julgamento efetivo dos processos trazidos ao Judiciário, 
trazendo em seu bojo as diretrizes constitucionais revestidas de ditames principiológicos e 
revelando um verdadeiro mecanismo para possibilitar um resultado satisfativo das 
lides. Em um cenário contemporâneo de aumento progressivo de processos judiciais, 
identificado pela notória cultura do litígio da sociedade brasileira, ou muitas vezes pela 
ausência de estrutura do Estado, o que também alavanca a busca pela Justiça, é que se 
deve buscar fomentar a adequação de políticas públicas e uma melhor prestação 
jurisdicional, além de incentivar a utilização de meios extrajudiciais de solução de 
conflitos, que ganhou notório incentivo pelo Código de Processo Civil. O objetivo principal 
será demonstrar que as ações, investimentos, qualificações, projetos, ferramentas e 
métodos de julgamentos, entre outros, utilizados pelo Tribunal de Justiça de Roraima 
possibilitam a otimização do trâmite processual, além de julgamentos mais céleres, 
buscando não apenas números, mas efetividade na resolução dos conflitos. Podendo-se 
constatar, a partir da pesquisa realizada, que o Tribunal de Justiça Roraimense enfrenta 
um grande desafio para proporcionar um atendimento de qualidade aos jurisdicionados e 
que mesmo com as dificuldades e na busca incessante de melhorias, tem sido 
reconhecido e premiado por anos sequentes pelo Conselho Nacional de Justiça, o que 
constata que o trabalho que vem sendo realizado tem sido eficaz e sendo a sociedade 
quem tem alcançado os resultados e a maior beneficiada. Conforme a proposta 
apresentada, partiu-se de uma amplitude geral para o caso concreto e a realidade local, 
sendo possível compreender o cenário que a jurisdição processual vem passando, de 
forma que a satisfatividade deve ser tão essencial quanto a preocupação com a demora 
processual. O método de pesquisa empregado será o dedutivo, apresentando alguns 
conceitos, aplicações principiológicas e a identificação destes no Poder Judiciário 
Roraimense. 
 
Palavras-chave: Prestação jurisdicional. Celeridade. Efetividade. TJRR.  

 

 

 



Caderno de Resumos: VI SEMANA JURÍDICA DA UERR. 

93 

A efetividade da desconsideração da personalidade jurídica após a exigência 
processual do contraditório apregoado pelo NCPC 

Orientador: Prof. Dr. Erick Linhares – UERR  

Alunos: Jean Vasconcelos Costa e Jonathas Coutinho da Silva – UERR  

jonathas_coutinho@hotmail.com / jeancarlosvasconceloscosta@gmail.com 

RESUMO 

O Código Civil de 2002 assentou a Teoria da Desconsideração da Personalidade Jurídica 
e estabeleceu os requisitos legais necessários à sua aplicação nas relações civis, 
acabando por adotar a chamada Teoria Maior. Em regra, esse instituto se apresenta na 
forma da Teoria Maior e da Teoria Menor, sendo que para a primeira exige-se a 
caracterização do abuso da personalidade, mediante o desvio da finalidade ou da 
confusão patrimonial, enquanto, no caso da segunda, é suficiente a insolvência para 
autorizar que se afaste a autonomia patrimonial da empresa em favor do credor. Antes, o 
direito brasileiro já possuía previsão expressa no Direito Tributário e Consumerista. Foi 
somente em 2016 que o Novo Código de Processo Civil tratou de fixar os critérios 
processuais adequados à utilização do instituto, incluindo a possibilidade de 
desconsideração inversa, consistente na possibilidade de alcançar o patrimônio da 
pessoa jurídica, sempre que dela se utilizar abusivamente o particular para ocultação dos 
bens havidos como necessários à satisfação de obrigações. Na oportunidades das 
mudanças, o diploma processualista tratou de consolidar o respeito ao contraditório 
exigindo que, logo que instaurado o incidente, seja o sócio ou a pessoa jurídica citado 
para manifestar-se e requerer as provas cabíveis no prazo de 15 (quinze) dias. Tal 
exigência, ao exigir a ciência prévia por parte da pessoa (física ou jurídica) que, em tese, 
vem se utilizando fraudulentamente da personalidade jurídica (direta ou inversamente), 
trouxe dúvidas acerca da efetividade do instituto, uma vez que permite revelar 
antecipadamente a possibilidade de atingimento do patrimônio, abusivamente 
considerado inatingível, permitindo-lhe por em prática nova medida evasiva. Por outro 
lado, o novo regime processual impõe que após acolhido o pedido de desconsideração, a 
alienação ou a oneração de bens, havida em fraude de execução, será ineficaz em 
relação ao requerente. Desse modo, à luz da doutrina e da jurisprudência pretende-se 
investigar a efetividade do instituto frente a garantia do direito fundamental ao 
contraditório, promovendo um diálogo entre as teses aparentemente antagônicas. 
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Vitimologia e Direitos Humanos: O papel e a indevida assistência da Vítima no 

Processo Penal 

Firmo Lopes 
Paula Hass 
Sonaly Freitas 

 
RESUMO 

O processo penal é formado por distintas fases e tem seu início a partir de um fato criminoso 
que fere bem jurídico de um terceiro, denominado de vítima. Todavia, o sistema processual 
do ordenamento jurídico brasileiro reconhece o Estado como representante legal do 
processo, criando um demérito da participação da mesma, submetendo-a como mera peça 
processual, excluindo a importância para uma construção específica do processo, como 
traz o Instituto Brasileiro de Ciências Criminais em sua publicação acerca do papel da vítima 
no processo penal. Ademais, pode-se ainda empreender, através da leitura de demais 
artigos sobre o tema, que as vítimas não são devidamente amparadas, muitas vezes são 
dissuadidas de ir atrás de seus direitos por autoridades competentes e até intimidadas 
exaustivamente a refazer depoimentos, relembrando o dano sofrido, em uma busca de 
trazer sempre mais detalhes e informações sobre os fatos, gerando assim custos e 
desgaste psicológico com um processo que muitas vezes não resultará em seu benefício. 
Em decorrência disso, faz-se necessário um enfoque para a realização de políticas públicas 
embasadas nos direitos humanos, para a devida assistência às vítimas, que já sofreram 
práticas criminosas, seja física, mental ou material, antes, no decorrer e no final do 
processo. Dessa forma, com o objetivo de fazer uma releitura da temática, colocando para 
o meio estudantil esse debate, serão abordados os direitos inerentes a esses ofendidos. 
Fazendo uso do método dedutivo, utilizando-se de pesquisas bibliográficas nas legislações, 
jurisprudências e artigos pertinentes, visando explanar o impacto do tratamento indevido e 
desrespeitoso com a pessoa lesada, espera-se como resultado a diminuição da exposição, 
assim como o maior acesso, respeito, cuidado e direito à assistência pela vítima, somados 
a suas garantias legais. Só assim seria possível acreditar num sistema penal justo, livre de 
impunidades, que transpasse segurança a todos os envolvidos, respeitando as 
prerrogativas intrínsecas a eles e que dá maior atenção ao tratamento da vítima no 
processo. 
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Aldo de Oliveira lima 
  Gabriel Freitas de Sousa 

Isabela de Fátima Albuquerque Hardi 
 

RESUMO 

 A jurisdição é o poder e o dever do juiz de aplicar o direito ao caso concreto, solucionando 

o delito. Já a competência, por sua vez, é a medida da jurisdição, o limite em que o juiz 

poderá exercê-la. O conflito de jurisdição, determinado pelo Código de Processo Penal, é 

um fato que ocorre quando dois ou mais juízes se consideram, contemporaneamente, 

competentes ou não para conhecerem o delito ocorrido. Este conflito também ocorrerá 

quando houver controvérsia sobre a unidade de juízo, junção ou separação de processos 

nos quesitos de conexão e continência, sendo necessária a solução judicial por meio de 

aplicação das regras procedimentais do processo penal e das regras da Constituição 

Federal. Há uma divergência doutrinaria recorrente sobre a utilização das expressões 

conflito de jurisdição e conflito de competências. Segundo Nestor Távora, o primeiro é 

quando há divergências entre órgãos de categorias distintas, sendo juiz estadual e outro 

federal, já o segundo se dá quando se firma entre juízes da mesma jurisdição. Para 

Guilherme Nucci, o conflito de jurisdição é utilizado de maneira equivocada, e defende que 

a expressão correta é a de conflito de competências. Já para Eugênio Pacelli, o código trata 

como conflito de jurisdição tanto o de competências quanto o de conflito de jurisdições 

diferentes. Diante do exposto, o presente trabalho busca analisar os diferentes 

posicionamentos doutrinários acerca do tema, bem como a importância de um melhor 

entendimento sobre esses conflitos no direito processual penal. Os métodos utilizados para 

a elaboração deste trabalho foram o dedutivo e o qualitativo, através de pesquisas 

realizadas em sites, artigos científicos e doutrinas. 
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RESUMO 
 

A presente pesquisa tem como objetivo apontar a eficácia da prestação da tutela 
jurisdicional penal, especificamente nos casos em que ocorram as questões prejudiciais 
heterogêneas do processo penal.  Através do método indutivo com ênfase bibliográfica. A 
respeito das questões prejudiciais do processo, que são relativos à existência do crime, há 
uma dependência lógica entre duas questões, sendo uma destas a questão principal, esta 
está condicionada a decisão da questão prejudicial. Nesse tipo de ação o processo se 
obriga a suspensão para a análise das relações jurídicas processuais que fogem da 
competência criminal para que haja a análise de uma relação processual que antecede o 
mérito processual penal. Cabe ressaltar que as questões prejudiciais diferem das questões 
preliminares. Enquanto a primeira se refere ao mérito da ação as preliminares ou objeções 
processuais irão referir-se as matérias nas quais, se acolhidas, implicarão em extinção dos 
pedidos sem resolução do mérito. São defesas contra o processo ou contra a ação, ou seja, 
liga-se diretamente aos princípios processuais indispensáveis ao processo, tudo aquilo que 
se relaciona à validade da relação jurídica processual, como o princípio do juiz natural.  No 
tocante aos casos em que ocorra por motivo de imputação de falsidade documental, por 
exemplo, trata-se de uma questão do tipo heterogênea (ou jurisdicional ou perfeita é aquela 
que pertence a outro ramo do direito), pois ocorre que, esta questão deve ser resolvida 
primeiramente no juízo civil, onde ocorrerá a analise se de fato trata-se de um documento 
falso, para que posteriormente volte-se para o processo principal. Todo esse procedimento 
a ser seguido pode causar excessiva demora processual. Gerando o questionamento 
acerca da viabilidade da tutela jurisdicional nas ações penais em que incidem as questões 
prejudiciais heterogêneas em que a demora é prejudicial à manifestação íntegra da 
prestação jurisdicional. O modelo ideal de prestação jurisdicional definido pela Constituição 
Federal traz o processo com instrumento técnico de aplicação da lei para tornar-se um 
sistema constitucional de tutela dos direitos. Com efeito, volta-se ao estudo a necessidade 
de se avaliar as regras principiológicas constitucionais do processo, mormente a questão 
da eficiência e da duração razoável do processo que trazem a indagação de um sistema de 
prestação jurisdicional ideal e a realizável.  

 

Palavras-chave: Tutela jurisdicional. Questões prejudiciais. Demora processual. Prestação 
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PROCESSO PENAL: A INFLUÊNCIA MIDIÁTICA NA PUNIÇÃO SOCIAL DO 

INVESTIGADO 

Adenir Ribeiro Marques Junior 

Andressa Vitória Gomes Severo 

Resumo: A presente pesquisa tem por objetivo avaliar as influências realizadas pelos 
meios de difusão de comunicação no processo penal, assim como seus reflexos na 
formação de opinião social em casos de grande repercussão, trazendo como exemplo 
cenários ocorridos atualmente. Com certa frequência há uma midiatização dos processos, 
como ocorreu no caso da Escola Base em que a imprensa foi responsável por uma 
condenação social, mesmo os acusados sendo inocentados juridicamente. Os resultados 
desse ocorrido em 1994 perpetuam até os dias de hoje. Além disso, busca-se avaliar os 
princípios que baseiam a imprensa e as relações processuais, possíveis colisões de direitos 
provindos destes, e a possibilidade do cerceamento de princípios. A proposta investigativa 
vem do pressuposto que os meios de comunicação exercem vital importância dentro do 
processo penal, pois por meio dela a sociedade recebe o conhecimento sobre o caso. 
Entretanto, é um fato que nem sempre o que é exposto pela imprensa é verdadeiro. Essa 
exposição irreal pode gerar efeitos irreparáveis na vida dos envolvidos, que ainda que 
inocentados podem ser tratados em toda sua vida como culpados e sofrer todos os reflexos 
dessa condenação coletiva. Como referencial teórico da pesquisa tem-se a doutrinas de 
autores renomados e outros artigos científicos. A metodologia utilizada é a pesquisa 
qualitativa, pois busca-se expor a interferência da mídia na aplicação do Direito. Espera-se, 
ao final da pesquisa, concluir que apesar dos princípios que garantem o exercício midiático 
é necessário que o processo penal tenha certa proteção garantida, também que haja a 
preocupação com o bem-comum, as informações precisam ser comunicadas de forma 
responsável, para beneficiar a população e não causar danos sociais, visando o repasse 
da notícia e não uma tentativa de justiça feita com as próprias mãos que os meios 
publicitários propagam. Os agentes aplicadores do Direito e os agentes jornalísticos têm 
como dever defender o bem-estar geral, sendo úteis e honestos dentro de seus ramos 
respectivos. 

Palavras-chave: Processo Penal. Mídia. Bem-comum. 
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HÁ DISTINÇÃO ENTRE VERDADE REAL E VERDADE FORMAL? 

UNIVERSIDADE ESTADUAL DE RORAIMA 

Flávia Costa de Sousa 

 RESUMO 

O trabalho aqui proposto pretende verificar se há distinções entre Verdade Real e Verdade 
Formal e analisar qual acepção de verdade molda-se à esfera cível e à esfera criminal. É 
necessária uma análise das características das provas civis em comparação as penais. Na 
prova, que pode ser classificada como o meio através do qual as partes levam ao 
conhecimento do juiz a verdade dos fatos que elas querem provar como verdadeiros, 
encontra-se a “alma do processo”.A finalidade do processo consiste, em síntese, na 
averiguação da alegação feita acerca de um suposto fato, em tese, delituoso, procurando-
se conferir a solução mais justa. Certamente, quando se fala em verdade no processo, seja 
ele de natureza penal ou civil, pressupõe-se uma verdade que não seja absoluta, a qual, 
diga-se de passagem, como mencionado pela doutrina, é inatingível. Exatamente, por este 
motivo, os processualistas valorizam os atos probatórios com muita veemência por ser, a 
prova, um importante instrumento para atestar a consistência ou veracidade da alegação 
sobre um fato. Nesse sentido, corporificaria, mais propriamente, sua dimensão dinâmica no 
processo, em meio ao contraditório, para que a falsidade da alegação de uma parte seja 
demonstrada ou evidenciada pelo outro. Pelo direito a fase probatória são garantidos outros 
direitos fundamentais, como o direito a ampla defesa e o direito da personalidade, entre 
outros. As partes, através de documentos, de testemunhas, perícias, inspeção judicial, 
podem demonstrar a existência de certos fatos passados, tornando-se presentes, a fim de 
que o juiz possa formar o seu convencimento. Além dos exemplos de meios de prova 
elencados pelo Código de Processo Civil, são admitidos também todos os meios de prova 
lícitos e moralmente legítimos, mesmo que não descritos no CPC. Através de pesquisa 
doutrinal destacou-se que a Teoria Geral do Processo elenca para o âmbito civil a busca 
pela verdade formal, visto que tutela bens jurídicos de menor impacto e para o âmbito penal 
fica a busca pela verdade real, visto que lida com a liberdade pessoal e a vida das pessoas. 
Pela atualidade tanto o processo penal como o processo civil discutem interesses 
fundamentais do ser humano. Como por exemplo, no processo civil se lida com a família e 
a própria capacidade jurídica do indivíduo. Não deve ser esquecido que o processo é um 
instrumento público, desta forma, a busca pela verdade para o alcance de uma justa 
decisão é o ponto fundamental do direito processual, que visa, por fim, a pacificação social. 
Logo, por mais que existam diferenças procedimentais entre o processo civil e o processo 
penal, pois, cada área possui suas peculiaridades, no que diz respeito à verdade, ambas 
devem buscar uma justiça justa, pois, é este o anseio da sociedade. Conclui se que, através 
do método sistemático de exposição da presente pesquisa, que não há distinções entre a 
verdade civil e a verdade penal, visto que o processo, em vias de regra, comina para a 
sentença que deve sanar o conflito, seja com o emprego desta ou daquela acepção de 
verdade. 
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RESUMO 
 
Os processos incidentes são eventualidades surgidas no transcurso processual e que 
devem ser decididas no próprio juízo criminal antes da análise meritória da causa principal. 
Dentre os processos incidentes previstos, temos o incidente de insanidade mental, com 
previsão legal no Código de Processo Penal Brasileiro, arts. 149 a 154. Em manifesta 
dúvida fundada sobre as condições mentais do acusado, na fase investigativa ou 
processual, o juiz nomeará curador ao acusado e solicitará laudo pericial quanto ao 
comprometimento mental. O perito é um psiquiatra forense, responsável pela árdua missão 
de entender e diagnosticar pessoas, mais precisamente a saúde mental delas, seres 
ímpares e enigmáticos por natureza. A presente pesquisa tem por objetivo demonstrar a 
valiosa contribuição da medicina forense em auxílio ao sistema judiciário na busca por um 
tratamento e reinserção do indivíduo na sociedade. Bem como evidenciar que a 
identificação da enfermidade através do conhecimento técnico-científico do psiquiatra 
forense assessora os magistrados na aplicabilidade correta do art. 26 do Código Penal 
Brasileiro, classificando o agente como inimputável ou semi-imputável. A detecção de 
doença mental ou desenvolvimento mental incompleto também traz grandes benefícios ao 
sistema prisional. Estima-se que pelo 800 pessoas absolvidas pela Justiça e em 
cumprimento de medidas de segurança ainda encontram-se em cadeias públicas. Em torno 
de 1,7 mil acusados indicados pela Justiça como portadores de transtornos mentais 
aguardam laudos psiquiátricos e tratamentos médicos em uma fila de espera que ultrapassa 
um ano. As perícias são essenciais para a aplicação da medida de segurança, internação 
em hospital de custódia e tratamento psiquiátrico ou outro estabelecimento adequado e/ou 
sujeição à tratamento ambulatorial, visando a proteção da sociedade, do próprio agente e 
dos demais presidiários. É dever do Estado proporcionar tratamento adequado para 
recuperação da saúde mental do agente em estabelecimento adequado. A finalidade é 
demonstrar que a contribuição de outras ciências na área jurídica permite uma eficácia na 
prestação jurisdicional. A proposta investigativa tem por pressupostos as hipóteses a serem 
analisadas pelo magistrado do lapso temporal em que a doença mental é diagnosticada, no 
ato da infração, posteriormente à infração ou na fase da execução de pena. A metodologia 
utilizada foi a dedutiva. Como referencial teórico da pesquisa tem-se autores como Daniela 
Coelho, Vinícius Sassine, Marco Túlio Rios Carvalho e pesquisas ao Código Processual 
Penal e Código Penal. Espera-se ao final da pesquisa demonstrar que o processo incidente 
de insanidade mental depende de um trabalho em conjunto do direito e da medicina 
elevando as chances de sucesso na proteção à vida e segurança. Ainda fará considerações 
a respeito das ações a serem tomadas pelos juízes a depender do lapso temporal de 
detecção da doença e, como são atualmente os hospitais de custódia e tratamentos 
psiquiátricos oferecidos pelo Estado. 
 
Palavras-chave: Incidente de Insanidade Mental. Psiquiatria Forense. Saúde. Segurança. 
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Processo penal: a competência da justiça nos casos de crimes cibernéticos.  

Felipe Lobo 

Pedro Quirino 

RESUMO 

O presente trabalho tem o objetivo de abordar a competência da justiça brasileira para julgar crimes 

decorrentes da internet, os assim denominados cibercrimes. O método utilizado será o analítico. 

Como base teórica, o presente artigo se valerá de trabalhos acadêmicos, plataformas de notícias e 

livros da área do direito penal e processual penal. A abordagem far-se-á pelo método analítico, de 

modo a provocar no leitor a uma possível conclusão. A internet é um importante meio de conexão 

dos indivíduos com o mundo de informações. É dela que se extraem as principais informações do 

cotidiano, seja para fins pessoais, através de redes de relacionamento, ou as redes sociais como 

Facebook, Whatsapp, Instagram, como também para uma comunidade de pessoas (pesquisas 

científicas). A liberdade de expressão, princípio basilar de qualquer sociedade livre e democrática, 

muitas vezes vem travestida na forma de violação de outro mandamento fundamental: a intimidade. 

A internet potencializa ainda mais alguns desses efeitos negativos, culminando no desvio de 

finalidade ética e funcional através da prática de crimes cibernéticos. O cibercrime em sua definição 

literal é “o nome dado aos crimes que envolvam qualquer atividade ou prática ilícita na rede”. Dentre 

a definição citada existem inúmeras classificações, uma utilizada por vários autores diz que os 

cibercrimes se subdividem em próprios e impróprios. Os próprios são novos delitos praticados 

contra a informática como por exemplo: violação de e-mail, danos causados por vírus, pirataria de 

softwares e etc... Enquanto por outro lado os crimes impróprios já se encontram tipificados no código 

penal, como por exemplo falsidade ideológica, estelionato, calunias difamações e dentre outras, 

contudo o seu meio para realização se encontra diferente sendo estes agora praticados no ambiente 

virtual. É sabido que o Estado divide a prestação jurisdicional em parcelas, e que a essas parcelas 

do poder jurisdicional distribuídas entre os órgãos do judiciário, dá se o nome de competência. Para 

julgar tais delitos, o código de processo penal estabeleceu a competência ratione loci (em razão do 

lugar). O presente trabalho busca abordar com o devido cuidado tal competência, mostrando por 

exemplo o entendimento do Superior Tribunal de Justiça sobre os delitos plurilocais. Acerca disso, 

alguns casos concretos poderão seguramente ser analisados, com por exemplo, o episódio 

envolvendo a atriz Carolina Dieckman. No mais, questões processuais devem ser pontuadas. 
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Fixação da data-base a partir de nova condenação durante a execução: uma análise 
a partir dos princípios do direito penal 

 
Daniel Rufino Marques Mota69 

 

RESUMO 
 

Trata-se de trabalho no qual pretende-se analisar os parâmetros adequados para a fixação 
da data-base para fins de benefícios ao executado, a partir da unificação de penas 
com nova condenação durante a execução penal, considerando os princípios do direito 
penal, a manifestação da 3º Seção do Superior Tribunal de Justiça no recurso especial 
1.557.461 e a afetação dos Resp.1.753.512 e 1.753.509 como representativos de 
controvérsia. Com efeito, a data-base diz respeito ao marco inicial a ser computado para 
aferição de benefícios ao executado, como a progressão de regime. Deveras, o art. 111, 
parágrafo único, da Lei de Execução Penal, determina a unificação da pena diante da 
superveniência de condenação no curso da execução, contudo, a LEP é omissa quanto à 
fixação de novo marco inicial para a contagem, restando a solução da questão para a 
jurisprudência. A matéria possui impactos práticos por constituir objeto de constantes 
agravos em execução penal, com divergências nos Tribunais de Justiça, onde 
o executando frequentemente requer a fixação da data da prisão como marco inicial e o 
Ministério público argumenta pelo reconhecimento a partir do trânsito em julgado da última 
condenação, posicionamento este que é ainda encampado pelo Supremo Tribunal Federal, 
conforme o HC 133.743/SP. Nada obstante, os princípios do direito penal guiam à 
conclusão de que o entendimento adequado é aquele apresentado no acórdão do Resp 
1.557.461, qual seja, a data da prisão, eis que mais benéfico ao reeducando. A 
manifestação jurisprudencial pode ser compreendida destacando os princípios da 
legalidade, ao passo que não há previsão legal para alteração do marco a quo com nova 
condenação; da vedação ao bis in idem, à medida que delito cometido durante a execução, 
quando registrado como infração disciplinar, já penaliza o executado ao interromper a data-
base para concessão de benefícios executórios; da individualização da pena, eis que o 
delito praticado antes do início da execução não pode constituir parâmetro idôneo para 
avaliar o mérito do apenado e; da dignidade da pessoa humana, uma vez que o período de 
cumprimento de pena anterior à condenação ou falta grave superveniente não pode ser 
desconsiderando. Portanto, uma análise do caso em coerência aos princípios do Direito 
Penal demonstra que o posicionamento encampado pelo STJ, ao afetar a matéria como 
representativa de controvérsia, mostra-se mais adequado à valorização da dignidade da 
pessoa humana e da própria coerência do ordenamento penal, garantindo ainda a 
unificação da jurisprudência pátria a respeito. 
 
Palavras-chave: Direito penal; Data-base; Execução penal. 

 

69 Acadêmico do sétimo semestre do curso de direito da Universidade Federal de Roraima. 

motardaniel@gmail.com 

 

 

mailto:motardaniel@gmail.com


Caderno de Resumos: VI SEMANA JURÍDICA DA UERR. 

102 

AÇÃO CIVIL EX DELICTO: PROCEDIMENTOS E EFETIVIDADE DA REFORMA 
INTRODUZIDA PELA LEI 11.719/2008 

 
Mariçula Vieira de Farias (sula.farias@bol.com.br) 

Marta Isabel da Silva Oliveira (martaisabel@gmail.com) 
Wenderson Mendes (wendersonmendes@outlook.com)  

 
    

RESUMO 
 
O dever do condenado criminalmente, por sentença transitada em julgado indenizar a vítima 
existe no sistema brasileiro desde 1941. O nosso Código de Processo Penal (CPP) 
estabelece no artigo 63 que o ofendido, seu representante legal ou herdeiros, poderão 
promover no juízo cível a execução da sentença penal condenatória transitada em julgado, 
mediante ação de execução ex delicto. E, adicionalmente, estabelece a possibilidade de o 
ofendido, seu representante legal ou herdeiros, impetrar ação de natureza cognitiva, no 
âmbito cível, denominada em sede Processual Penal de ação civil ex delicto, objetivando a 
formação de um título executivo cível, consubstanciado em sentença condenatória cível 
transitada em julgado, nos termos do art. 64 do CPP. Ambas genericamente tidas como 
ação civil ex delicto lato sensu. No entanto, a complexidade do sistema de reparação de 
danos ex delicto adotado no Brasil, configurada na independência mitigada das jurisdições 
penal e civil, com certa preponderância daquela sobre esta, além do alto custo e lentidão 
da justiça brasileira impunham insuperáveis dificuldades à efetiva proteção do ofendido, 
fazendo com que ele, muitas vezes, preferisse o prejuízo à ação civil ex delicto. O advento 
da reforma de 2008 trouxe mudanças nesse sentido. A Lei n° 11.719/2008, que alterou os 
artigos 63, parágrafo único, e 387, IV, do CPP, permite que o juiz criminal fixe um valor 
mínimo para a indenização, visando reparar o dano decorrente da infração penal, na 
sentença condenatória, podendo a vítima pleitear, na ação penal, como assistente de 
acusação, a condenação do réu a reparar o dano civil decorrente do delito. Nesse sentido, 
o presente trabalho tem como objetivo traçar algumas considerações acerca da temática 
ação civil ex delicto, com enfoque no procedimento e efetividade da reforma introduzida 
pela Lei 11.719/2008. Busca-se, com o suporte da pesquisa doutrinária e jurisprudencial do 
direito brasileiro, bem como da legislação pertinente, delinear até que ponto as inovações 
da reforma se traduzem em mecanismos efetivos de economia processual, assim como de 
proteção do ofendido com maior eficácia, com efetiva promoção da reparação do dano ex 
delicto. 
 
 
 
Palavras-chave: Ação civil ex delicto. Dano ex delicto. Sistema de reparação processual 
penal. 
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O caráter perpétuo dos antecedentes criminais em sociedade e o instituto da 

reabilitação criminal 

A inconstitucionalidade dos efeitos das penas 

70Ariel Mangabeira da Silva (ariel.mangabeira@gmail.com) 

71Marcello Renault Menezes (dr.mrenault@hotmail.com) 

RESUMO 

A presente pesquisa tem por objetivo analisar o instituto da reabilitação criminal e a sua 

aplicabilidade no contexto atual focando no aspecto tecnológico e as suas implicações na 

facilidade do acesso de informações que deveriam ser consideradas sigilosas de modo a 

preservar os direitos do egresso como a imagem, honra, privacidade e a própria 

dignidade. Deste modo, mesmo a tecnologia sendo uma grande aliada nas relações 

interpessoais acaba por trazer certos malefícios dada a grande quantidade de informação 

que é transmitida todos os dias acarretando inevitavelmente na exposição de fatos que 

violam os direitos fundamentais do indivíduo. À vista disso, faz-se necessário a avaliação 

da eficácia da reabilitação do agora reformado, condenado, visto que, a reverberação da 

valoração negativa dos antecedentes criminais em sociedade o impede muita das vezes 

de encontrar um emprego ou até mesmo prestar concurso. Destarte, a tal valoração 

negativa dos antecedentes criminais na sociedade e a aparente falha do instituto da 

reabilitação acaba por violar um preceito constitucional fundamental elencado no art. 5º, 

inciso XLVII, alínea “b” da Constituição da República Federativa do Brasil que dispõe 

sobre a proibição das penas de caráter perpétuo. Além da analise do supracitado instituto, 

objetiva-se também, explicitar a relação entre a reabilitação com a ressocialização e os 

problemas advindos da ineficácia de tal instituto impedindo que o indivíduo possa vir a ter 

uma vida digna conforme o disposto na Constituição, já que o próprio instituto falha em 

garantir o “direito ao esquecimento” e consequentemente a reinserção do egresso na 

sociedade. Importante destacar a posição em que a própria sociedade se encontra face a 

tal reinserção, dado a quantidade de crimes cometidos no Brasil e a clara ineficiência dos 

sistemas carcerários em reformar o criminoso, de modo que, muita das vezes ao sair este 

acaba por praticar novamente ato delituoso. A pesquisa ainda se encontra em 

desenvolvimento, em detrimento disso, carece de resultado. Foram utilizados nessa 

pesquisa artigos e livros acerca do assunto caracterizando-se, desta forma, a metodologia 

bibliográfica, descritiva e documental além da análise de casos concretos com os julgados 

do Supremo Tribunal Federal. 

Palavras-chave: Pena. Reabilitação. Efeitos da pena. 
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O Ministério Público e a investigação criminal direta 
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RESUMO 

A presente pesquisa tem por objetivo abordar e esclarecer a “inconstitucionalidade” da 
investigação criminal direta exercida pelo Ministério Público e explicitar os fundamentos 
utilizados para justificar tal ato bem como demonstrar os limites do Ministério Público na 
seara investigatória. O problema em questão nesta pesquisa é a própria legitimidade do 
Ministério Público para exercer a investigação criminal já que está assegurado na própria 
Constituição da República Federativa do Brasil em seu art. 127 os deveres do Ministério 
Público para com a sociedade elencando a defesa do regime democrático, da ordem 
jurídica e dos interesses sociais e individuais indisponíveis e, ainda, no art. 129, incisos VI 
e VIII constam as atribuições de “expedir notificações nos procedimentos administrativos 
de sua competência, requisitando informações e documentos para instruí-los” e de 
“requisitar diligências investigatórias e a instauração de inquérito policial”. Existem vários 
posicionamentos e interpretações do texto constitucional para o exercício da atividade 
investigatória pelo Ministério Público, segundo alguns autores o Ministério Público só 
pode instaurar inquéritos policiais e requisitar diligências investigatórias já que está 
explicito na Constituição. Para outros o Ministério Público pode e deve exercer sua 
atividade de investigação criminal já que é algo assegurado dado os seus deveres 
elencados no art. 127, importante notar, também, o art. 129, IX, que permite ao Ministério 
Público o exercício de “outras funções que lhe forem conferidas, desde que compatíveis 
com a sua finalidade”. Em contrapartida, na assembleia nacional constituinte chegou a ser 
discutida a atribuição dos poderes de investigação criminal ao Ministério Público, no 
entanto, ao fim, o Constituinte rejeitou tais propostas (Voto condutor do Ministro Nelson 
Jobim no HC 81.326-7/DF, da 2ª Turma do STF, em 06.05.2003). A pesquisa ainda se 
encontra em desenvolvimento, em detrimento disso, carece de resultado. Foram utilizados 
nessa pesquisa artigos e livros acerca do assunto caracterizando-se, desta forma, a 
metodologia bibliográfica, descritiva e documental e fundamentando-se também nas 
decisões do Supremo Tribunal Federal e do Superior Tribunal de Justiça em relação à 
matéria tratada.  
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DA INADIMISSIBILIDADE DAS PROVAS ILÍCITAS NO PROCESSO PENAL E SUA 

CAPILARIDADE CONSTITUCIONAL 

                                                                            Naíne Sobrinho Sampaio76 

                        Lucas Vinícius Pinheiro de Almeida77         

RESUMO 

O presente artigo consiste na análise de aspectos importantes que norteiam o direito penal 
e sua capilaridade perante outros ramos do direito, em especial o direito constitucional, se 
justificando pela apreciação da inadmissibilidade das provas ilícitas no processo penal e 
sua relativização em situações específicas. O artigo em comento destaca a maneira como 
se situa a aplicação das provas ilícitas, suas origens, a aplicação de seus princípios durante 
o seu deslinde processual, a sua natureza jurídica, os seus objetivos, os fatores que 
impedem que conferem a sua efetividade e ainda a apresentação de medidas prováveis à 
solução dessas divergências. Primeiramente será abordado acerca do conceito de prova 
ilícita e suas origens fazendo um apunhado de toda a evolução do tema até se consolidar 
no entendimento que se firmou atualmente. Em sequência serão expostas as razões que 
justificam a caracterização de tais provas como ilícitas e as teses aplicadas pelos tribunais 
superiores a respeito desse assunto. Nesse passo, a fim de enriquecer a questão levantada 
torna-se oportuno ainda discutir sua reflexão principiológica e as teorias que circundam o 
assunto em tela, dentre elas destaca-se a teoria dos frutos da árvore envenenada e suas 
ramificações. O presente artigo tem como objetivo demonstrar como se dá o entrave da 
utilização de provas ilícitas no processo penal, a sua inter-relação com outros ramos 
jurídicos e quais os motivos que ensejam tal fenômeno. Dados os resultados dos estudos 
realizados, foi possível determinar que a inadmissibilidade das provas ilícitas no processo 
penal acaba por tolher a sua materialidade, e em contrapartida a sua admissão torna-se 
oportuna para garantir a efetividade do processo, qual seja, o descobrimento da verdade 
quando verificada como única hipótese de provar a inocência do réu. Conclui-se que o 
instituto em análise é de profunda importância para formação do conhecimento do 
acadêmico visando aperfeiçoar os valores transmitidos aos futuros profissionais atuantes 
na área, bem como a sua incidência permite alcançar a efetiva prestação jurisdicional. Por 
fim, o mesmo foi produzido por pesquisa qualitativa explicativa com método hipotético 
dedutivo por meio de consultas bibliográficas. 
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TRÁFICO DE PESSOAS: INOVAÇÕES DA LEI 13344⁄16 E PROTEÇÃO À VITIMA 
                                           

                                                                                                                         Marta Isabel da Silva Oliveira  
                                                                                                                               Mariçula Vieira de Farias       
                                                                                                                                        Wenderson Mendes 

RESUMO  

O tráfico de pessoas é um crime silencioso onde as vítimas são submetidas a uma vida 
degradante com vários tipos de abusos e esse tipo de crime é uma realidade no Estado de 
Roraima que por estar localizado no extremo norte do país e fazer fronteiras com vários 
países, se torna caminho de rota para esses crimes e as pessoas precisam despertar para 
essa nova realidade. Nesta pesquisa, tratar-se-á sobre a problemática do tráfico de 
pessoas, qual o enfrentamento a esse tipo de crime e as políticas públicas que resultem 
em ações de prevenção e combate ao tráfico de pessoas que causa tristeza e muito 
sofrimento a várias famílias. A proposta da pesquisa é conhecer um pouco mais sobre a 
Lei 13.344/16 e seus mecanismos de prevenção e de repressão ao tráfico de pessoas, de 
proteção e da assistência às vítimas. O objetivo deste artigo é sensibilizara as pessoas para 
prevenir o aumento de ocorrência sobre o tráfico de pessoas. A metodologia utilizada foi a 
revisão de literatura para fundamentação das reflexões e apontamentos. E o método 
utilizado foi o dedutivo, sendo a pesquisa qualitativa. Seus resultados serão apresentados 
para reflexões e estudos acerca desta Lei.Anteriormente o tráfico de pessoas era difícil de 
ser combatido pois a legislação brasileira não o tipificava corretamente, era um crime 
praticamente invisível aos olhos da sociedade. No código penal o tráfico de pessoas era 
tipificado só para fins de exploração sexual. Esse cenário mudou com a edição da nova lei, 
de modo que o Brasil assumiu compromisso para efetivação da mesma e uma das 
inovações que esta Lei trouxe foi criar mecanismos de combate ao crime de Tráfico de 
Pessoas no Brasil, agora são estabelecidas outras modalidades para o crime sem ser 
apenas relativo à exploração sexual. Com isso, a Lei ampliou o enfrentamento ao Tráfico 
de Pessoas em três eixos: prevenção, proteção à vítima e repressão. Assim, a Lei 
13.344/16 possui enorme relevância pois a legislação tornou mais rigorosas as 
penalidades. Porém a lei não pode retroagir para prejudicar o réu. 

Palavras-chave: tráfico de pessoas. Lei 13344⁄16. Prevenção. Repressão. Proteção. 

 

   Acadêmica do quinto semestre do curso de Bacharel em Direito da Universidade Estadual de Roraima. 
martaisabelrr@hotmail.com 
   Acadêmica do quinto semestre do curso de Bacharel em Direito da Universidade Estadual de Roraima . 
sula.vieira@gmail.com 
    Acadêmico do quinto semestre do curso de Bacharel em Direito da Universidade Estadual de Roraima 
.wendersonmendes@outlook.com 

 

 

mailto:martaisabelrr@hotmail.com
mailto:Roraima%20.%20sula.vieira@gmail.com
mailto:Roraima%20.%20sula.vieira@gmail.com
mailto:Roraima%20.wendersonmendes@outlook.com
mailto:Roraima%20.wendersonmendes@outlook.com


Caderno de Resumos: VI SEMANA JURÍDICA DA UERR. 

107 

O CONFLITO DE JURISDIÇÃO PENAL NOS CYBERCRIMES 

Rafael de Almeida Costa, acadêmico do Curso de Direito da UERR 

Lattes <http://lattes.cnpq.br/5334983225668660> 

RESUMO 

O presente artigo procura tratar da problemática sobre a competência territorial para apurar 
os, cada vez mais comuns, crimes cibernéticos ou cybercrimes ou crimes virtuais. A grande 
volatilidade do ambiente virtual, a dificuldade do investigador em identificar o infrator e a 
falta de legislação específica que regulamente o assunto fez com que o número de 
infrações cometidas por meio do uso de computadores e da internet aumentassem 
substancialmente. Ainda, uma vez apurados os fatos, encontra-se barreira no 
estabelecimento da competência de qual órgão deverá processar o agente. Assim, o 
objetivo deste trabalho é esclarecer a natureza destes crimes e, baseando-se em estudos 
doutrinários e jurisprudenciais, explicitar as possibilidades para solução dos conflitos 
referentes à competência de qual órgão deve ser o titular para julgar estes crimes. O 
trabalho é dividido em três capítulos para melhor elucidação o tema. O primeiro traz 
conceitos básicos necessários para explanação do assunto tratando da delimitação dos 
crimes próprios e impróprios, vez que a própria natureza do crime é assunto controverso. 
O segundo versa sobre os conceitos de jurisdição, suas características e as formas de 
pacificação dos conflitos no âmbito penal. E o terceiro traz as explanações sobre 
competências em suas diversas interpretações, bem como as fundamentações legais. 
Dessa forma, pôde verificar-se que os crimes cometidos em ambiente virtual são divididos 
em basicamente duas categorias: os já previstos em lei especificando o tipo penal próprio, 
ou seja, crimes próprios; e os crimes diversos que utilizam do meio virtual para seu 
cometimento, neste caso impróprios. Da competência verificou-se que para os crimes 
virtuais se dará com dependência de qual tipo penal se julgará, adstrito à justiça comum, 
salvo quando estes tiverem repercussão internacional, caso em que a competência será 
federal. Entretanto, apesar das regras constantes no artigo 70 do Código de Processo Penal 
tratarem da competência para processamento dos delitos envolvendo território 
internacional, estas não aparentam suficientes para solução da controvérsia, carecendo de 
eventual lei específica vir a tratar do instituto, visto que, por razões óbvias, é infinitamente 
mais provável que os crimes virtuais envolvam solo estrangeiro. 

Palavras-chave: Competência. Jurisdição. Conflito. Cybercrimes. 
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PRINCÍPIO DA LEGALIDADE E SUAS FACETAS NO DIREITO PENAL 

                                                                                                                  Iolanda de Araújo Carvalho Zanetti 

                                                                                                                         Patrícia Ionara Vieira Nogueira 

                                                                                              Acadêmicas do 7º semestre de Direito – UERR 

RESUMO 

Este trabalho tem por objetivo explanar uma visão geral sobre as facetas do Princípio da 

Legalidade no âmbito do Direito Penal. Para auxiliar esta pesquisa partimos da descrição e 

definições deste princípio conforme preceitua a Constituição Federal de 1988 e alguns 

conceitos ligados a eles, bem como a abordagem exposta no Código Penal Brasileiro. 

Contudo, não se pretende esgotar o tema, apenas realizar uma análise sobre os diversos 

enfoques deste princípio. Nesta pesquisa foi usado o método bibliográfico sobre o tema, 

analisando os dados obtidos por meio de dedução sobre o assunto.  Observa-se por um 

viés Constitucional que dentro do nosso estado democrático de direito o Princípio da 

Legalidade é uma das maiores garantias fundamentais oferecidas ao cidadão. O Princípio 

da Legalidade é originado do latim “Nullum crimem sine praevia lege”, instituindo que uma 

conduta somente será considerada criminosa quando houver lei em sentido expresso. Já 

no âmbito do Direito Penal o Princípio da Legalidade se desdobra em dois, sendo o Princípio 

da Reserva Legal que destaca que somente a lei em sentido estrito deve definir as condutas 

criminosas e o Princípio da Anterioridade da Lei Penal, no qual a lei deve existir antes 

prática de determinadas condutas. Dentro da anterioridade da lei penal, temos ainda o 

instituto da Irretroatividade, ou seja, determinadas condutas só podem ser descritas como 

criminosas a partir da entrada em vigor da lei, não podendo ser punida as infrações 

cometidas anteriormente, a retroatividade é possível apenas nos casos que beneficie o réu. 

Diante dessas premissas, podemos afirmar que o Princípio da Legalidade visa limitar a 

atuação estatal evitando arbitrariedades por parte do Estado, trazendo no seu bojo de forma 

clara seus termos, tipos e condutas proibidas com intuito de impedir que pessoas inocentes 

sejam punidas sem motivo previsto em lei. Assim, as várias facetas do Princípio da 

Legalidade visa garantir o Princípio da Segurança Jurídica aos cidadãos, sendo ele, o vetor 

basilar do direito penal, não podendo ser interpretado de forma abreviada, mas, devendo 

ser analisada de forma ampla e global. 

  

 

Palavras-chave: Constituição Federal. Direito Penal. Princípio da Legalidade. 
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RESPONSABILIDADE CIVIL DIANTE DA LEGÍTIMA DEFESA PUTATIVA 

Adriana Soares Filinto 

Leonardo Alves de Macêdo 

Widson Catão de Freitas  

RESUMO 

O ordenamento jurídico brasileiro define a ilicitude como o ato de descumprir dever jurídico 

previsto nas normas públicas, caracterizando-se crime ou delito. Uma vez que o ato ilícito 

vai de encontro à lei, gera-se a lesão de bem alheio, o que pode acarretar em pena ou 

dever de indenizar. No intuito de reparar o dano provocado a outrem, surge a 

responsabilidade civil. No entanto, há possibilidade do autor do ato se isentar da 

responsabilidade do reparo, isso ocorre mediante as excludentes da responsabilidade civil, 

entre estas, a legítima defesa. A legítima defesa por sua vez, abarca em seu conceito 

subespécies, entre as quais a legítima defesa putativa. Esta acontece quando o perigo 

existe apenas no imaginário daquele que acredita repelir legitimamente um injusto; o agente 

se move com sincera e íntima convicção de necessidade mesmo diante da situação 

hipotética. A distinção entre a legítima defesa real e a putativa reside no fato de que uma 

repele agressão injusta, enquanto outra constitui erro sobre a situação fática. Desse modo, 

a presente pesquisa tem por objetivo discutir a legítima defesa putativa como causa de 

responsabilidade civil. Será abordado a culpabilidade desta nos âmbitos Penal e Civil, bem 

como, as suas consequências sobre quem comete o dano. Para tanto, será desenvolvida 

uma pesquisa bibliográfica, considerando o procedimento técnico de construção de 

conhecimento baseado no Código Civil e em material publicado, sejam estes: livros, TCC's, 

teses, dissertações, artigos científicos e materiais disponíveis na Internet. Uma vez que o 

Direito tem como propósito defender o justo e o razoável, é preponderante que o Estado 

proteja os bens jurídicos e facilite a resolução de conflitos que se embatem. Ademais, faz-

se necessário discutir um tema com apontamentos diversos em dois ramos do Direito - 

Penal e Civil -, para que se esclareça as divergências de posição quanto à exclusão de 

culpa nas duas esferas e a interferência desta no dever de reparar o dano.  

 

Palavras-chave: Responsabilidade civil. Legítima defesa. Excludente de responsabilidade. 

 

Acadêmica do curso de Direito da UERR. Contato: dricafilinto@gmail.com 

Acadêmico do curso de Direito da UERR. Contato: leonardoalvescristo@gmail.com 

Acadêmico do curso de Direito da UERR. Contato: widsoncatao@gmail.com 

 

mailto:dricafilinto@gmail.com
mailto:leonardoalvescristo@gmail.com
mailto:widsoncatao@gmail.com


Caderno de Resumos: VI SEMANA JURÍDICA DA UERR. 

110 

IMPORTUNAÇÃO SEXUAL: Ato criminalizado pela política criminal adequa 
comportamento humano imoral aos crimes contra a dignidade sexual. 

Ana Flávia da Costa Carneiro  

Graduanda em Segurança Pública pela Universidade Estadual de Roraima – UERR  

RESUMO 

Este artigo pretende analisar a tipificação do crime de Importunação Sexual, previsto na Lei 
n  13.718, de 24 de setembro de 2018 que alterou o Decreto-Lei n  2.848, de 7 de 
dezembro de 1940 (Código Penal) e outras disposições, lei que moldou atos imorais de 
satisfação própria de cunho sexual a norma penal, acrescentando ao artigo 215 o artigo 
215-A, tais práticas repugnantes ocasionaram na sociedade forte indignação, em especial 
nas mulheres, sendo estas as principais vítimas. Por força midiática e frequentes registros 
a Política Criminal, ciência que visa propor mecanismos incisivos de coibir uma conduta 
considerada pela sociedade imoral ou repugnante, foi o meio pelo qual o poder Estatal 
recorreu, como paliativo, para corresponder aos anseios sociais de forma expressa no 
ordenamento jurídico em resposta aos diversos eventos infelizes reportados nos 
transportes públicos, onde homens ejacularam em mulheres para satisfazer lascívia 
própria, sancionada pelo Ministro Dias Toffoli a lei incriminadora tem previsão para o infrator 
uma pena de reclusão de um a cinco anos se o crime não configurar crime mais grave, 
quanto a natureza da ação penal tornou pública incondicionada sendo indispensável a 
representação da vítima, bastando para denúncia que qualquer do povo reporte o fato. 
Ainda assim, no Carnaval de 2019 com a lei já em vigor a polícia registrou 77 casos em 
diferentes Estados, mesmo após ondas de propagandas carnavalescas que explicavam o 
que é importunação sexual, o que não fazer para não incorrer neste crime e como a vítima 
dever proceder em casos como estes, houve na folia relatos de importunações do tipo: 
beijos roubados, cantadas contundentes, passadas de mão, apertos corporais, ou seja, 
“encoxadas” dentre outras formas de incômodo sem o consentimento que ocasionaram 
constrangimento a pessoa. Contudo, avaliando os mecanismos percebesse que pouco tem 
sido o empenho em propagar conhecimentos as vítimas deste crime, diferenças básicas 
entre outros crimes contra a dignidade sexual diminuiria sua procrastinação tornando a lei 
mais eficiente. Estudos como estes, elaborados de forma a esclarecer uma nova norma 
vigente com margens para diferenciação de dispositivos semelhantes, tratando do crime de 
importunação sexual, de forma breve.    

Palavras-chave: Comportamento, Importunação sexual, Política Criminal, Sociedade. 
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OS CRIMES CONTRA A HONRA NAS REDES SOCIAIS 

Thais Andressa Paz Carvalho 

Marcello Renault Menezes 

RESUMO 

A presente pesquisa tem por objetivo analisar a prática dos crimes contra honra: calúnia, 
difamação ou injúria nas redes sociais. É importante fazer uma distinção entre estes três 
crimes. O crime de calúnia configura-se quando o indivíduo atribui falsamente a outro um 
fato definido como crime, ou seja, a pessoa é acusada de um crime que não ocorreu ou 
o crime pode ter sido praticado por outra pessoa. O crime de difamação configura-se 
quando é atribuído a uma pessoa um fato ofensivo à sua reputação, ou seja, atinge a 
honra objetiva. Já o crime de injúria, configura-se com a ofensa à dignidade ou ao decoro 
de uma pessoa, mediante xingamento ou atribuição de qualidade negativa. Apesar dos 
avanços que a internet nos trouxe com a promessa de aproximar as pessoas encurtando 
a distância entre elas, também trouxe consigo inúmeros problemas, entre eles, a falsa 
ideia de liberdade nas redes sociais. No nosso dia a dia temos inúmeras situações de 
conflito e com a evolução da internet esses conflitos acabam chegando ao meio virtual 
potencializando a vontade das pessoas de expressarem suas ideias e pensamentos, 
incentivadas pela falsa sensação de anonimato e impunidade. Logo, não é incomum que 
crimes contra a honra sejam cometidos corriqueiramente na internet, sendo o comum 
cometê-los por meio de perfis falsos. Entretanto, a invisibilidade na internet é um mito, 
pois cedo ou tarde, com as ferramentas certas, acaba-se descobrindo o verdadeiro perfil 
daqueles que se escondem em perfis falsos. É cada vez mais comum o ingresso de ações 
judiciais envolvendo crimes praticados em redes sociais, especialmente, Facebook, 
Instagram, e Whatsapp. A metodologia utilizada foi de pesquisa bibliográfica no âmbito de 
pesquisa qualitativa buscando ideias para indicar o caminho correto sob a questão em 
evidência. Espera-se ao final da pesquisa encontrar maneiras de minimizar a prática 
desses crimes para que as redes sociais sejam utilizadas de maneira adequada.  

Palavras-chaves: Honra. Difamação. Injúria. Redes Sociais.  
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A ESTIMATIVA DA IDADE À LUZ DA ANTROPOLOGIA FORENSE 

Valéria D’Ávila Lima Silva 
Nathalie de Azevedo Kjaer 

Rui Machado Júnior 

RESUMO 

Esse trabalho de resumo expandido, tem por objetivo geral tratar da estimativa da 
idade à morte sob a luz da antropologia forense. O presente trabalho propõe-se a realizar 
uma revisão bibliográfica de artigos para conceituar métodos que sejam capazes de estimar 
a idade e de identificar, com mais agilidade, perícias de todas as áreas. A metodologia 
utilizada nesse trabalho foi por meio de pesquisa bibliográfica. Trata-se do entendimento 
de como a antropologia surgiu, o que é a antropologia, quais seus objetivos reais, o que ela 
estuda e como é possível que, apenas com a análise de ossadas e tecidos, se possa 
presumir a idade e sexo de uma pessoa morta. A metodologia de pesquisa bibliográfica foi 
baseada em artigos e livros publicados sobre o entorno do tema. Entretanto é importante 
ressaltar que, através dos resultados obtidos nessa pesquisa bibliográfica foi feito um 
levantamento de opiniões de escritores cuja literatura específica trata exatamente sobre os 
métodos utilizados para identificar a estimativa de idade, e para que se pudesse encontrar 
quais os meios mais hábeis de se identificar essa estimativa, esse trabalho visou 
especificamente artigos que tratam da estimativa da idade em embriões, fetos e crianças, 
bem como, versará sobre as diferenças contidas e observadas nos diferentes gêneros, 
como os tamanhos dos ossos, e espaçamento entre a fontanela e com qual idade 
costumam apresentar determinadas características na dentição. Assim, a estimativa da 
idade, nas perícias criminais, é de suma importância, posto que a idade da vítima pode 
interferir inclusive na pena do agente. Buscou-se então, conceituar nesse trabalho a idade 
do corpo e quais métodos são utilizados para que essa estimativa seja precisa, e como se 
chamam essas fases. Sabe-se que a estimativa da idade depende das características de 
desenvolvimento se no caso for um embrião, pois não será possível através de ossadas, já 
que o embrião não possui os ossos todos formados ainda, estuda-se então o crânio, 
tamanho, as fontanelas, e a erupção dental. Conclui se que, os métodos utilizados para se 
estimar a idade de um indivíduo são diversos, e que para que seja alcançado o máximo de 
precisão nessa estimativa é necessário que se colete tantas quantas informações forem 
possíveis.   

 
Palavras-chave: Idade corporal, Estimativa de idade, Perícia, Características 
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O TRIBUNAL DO CRIME DO PRIMEIRO COMANDO DA CAPITAL (PCC) E SUA 

RELAÇÃO COM O TRIBUNAL DE EXCEÇÃO 

Frantchiello Costa Gutierre - frantchiello@outlook.com  

Maria Eduarda Lima Rodrigues – eduardalra@gmail.com 

Marcello Renault Menezes - dr.mrenault@hotmail.com 

RESUMO 

O tribunal do crime do Primeiro Comando da Capital (PCC) é uma espécie de 
tribunal de justiçamento onde  ocorre o  julgamento, cometido por integrantes da facção, de 
pessoas ou integrantes que provocam lesão à organização e de integrantes que 
desobedecem às ordens da facção. Apresenta ainda natureza de manutenção da hierarquia 
e, a nível externo, excede o âmbito da organização alcançando pessoas que não fazem 
parte da organização criminosa. O julgamento de crimes comuns como homicídios, 
estupros, tráficos de drogas, entre outros, resultam, muitas vezes, na aplicação extremada 
da pena de morte. O julgamento visa a manutenção da hierarquia interna e externa, 
objetivando gerar um ambiente de segurança para aqueles que operam no crime, como por 
exemplo no comércio de drogas, pois qualquer distúrbio no local de venda de drogas reduz 
o comércio e causa um prejuízo para a facção que tem o comércio como fonte principal de 
renda. O papel do juiz no tribunal do crime é assumido por integrantes totalmente 
despreparados que, de forma parcial, julgam outros integrantes da facção criminosa e 
cidadãos comuns, inclusive policiais. Percebe-se que o princípio do Juiz Natural, previsto 
no Estado de Direito, é drasticamente banalizado, uma vez que a Constituição Federal 
prevê que "ninguém será processado nem julgado senão pela autoridade competente". 
Nesse diapasão, pode-se estabelecer  que o tribunal do crime constitui-se num verdadeiro 
tribunal de exceção com a expressão do juízo temporário formado para julgar casos 
específico, fora do que prevê a norma legal. Em sendo um tribunal de exceção os 
julgamentos são providos de imparcialidade. Uma pessoa ao ser julgada por um tribunal de 
exceção fica desprovida das garantias legais do processo, como a garantia do juiz natural, 
duplo grau de jurisdição, entre outras. Qualquer pessoa pode compor o tribunal do crime, 
independente de formação jurídica, podendo julgar qualquer caso e qualquer pessoa, 
estabelecendo um estado total de insegurança jurídica. O presente estudo objetiva verificar 
a relação que o tribunal do crime do PCC apresenta com o tribunal de exceção. O problema 
da presente pesquisa é estabelecer o tribunal do crime como um verdadeiro  tribunal de 
exceção. A metodologia utilizada será a pesquisa qualitativa, uma vez que a pesquisa visa 
se aprofundar na compreensão de ambos institutos, e a pesquisa bibliográfica. O método 
empregado será o Dedutivo. Diante disso, Espera-se ao final da pesquisa verificar os 
pressupostos que estabelecem a viabilidade da relação das referidas formas de juízo. 
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MEDIDA DE SEGURANÇA: CONFLITO EXISTENTE ENTRE CONSTITUIÇÃO 

FEDERAL E CÓDIGO PENAL. 

Paola Oliveira Melo da Silva – oliveirarr@gmail.com 

Sâmhara Suzany Vieira Brandão - samharasuzany@gmail.com 

Marcello Renault Menezes – dr.mrenault@hotmail.com 

RESUMO 

A presente pesquisa tem a finalidade de compreender como se dá a aplicação da medida 
de segurança e de que forma essa norma penal fere os direitos assegurados na 
Constituição Federal. A medida de segurança está prevista no Código Penal brasileiro em 
seu artigo 96 e trata-se de um provimento do Estado aplicado ao agente inimputável ou 
semi-inimputável que pratica um fato ilícito. Essa sanção penal tem como pressuposto e 
princípio de medida a periculosidade do infrator e visa sobretudo a defesa da sociedade 
ligadas à prevenção especial, seja sob a forma de segurança, seja sob a forma de 
ressocialização. A medida pode ser aplicada como internação ou tratamento ambulatorial 
possuindo um tempo indeterminado para o cumprimento, estando o agente condicionado a 
uma perícia médica para averiguação da cessação de periculosidade. Sabe-se que o 
período máximo estipulado para penas, de acordo com o código penal, é de 30 anos bem 
como veda a Constituição Federal de 1988 penas de caráter perpétuo. Apesar da 
inconstitucionalidade é possível perceber, com a análise de diversos casos concretos, a 
aplicação de medida de segurança por tempo indeterminado, a título de exemplo pode-se 
citar caso do assassino em série Febrônio Índio Brasil que faleceu cumprindo sua pena no 
Manicômio Judiciário do Rio de Janeiro. Sendo inegável a periculosidade destes agentes e 
não havendo possibilidade de ressocialização, pretende-se analisar de que forma pode 
haver a cessação do conflito entre o Código Penal e a Constituição Federal visando a 
prevenção social e o bem comum, de acordo com a jurisprudência, a doutrina e a letra da 
lei. Como referencial teórico da pesquisa tem-se artigos sobre a medida de segurança e 
artigos jurídicos voltados para a legislação penal brasileira, além de o próprio Código Penal 
Brasileiro e a análise de casos concretos. A metodologia utilizada foi de pesquisa 
bibliográfica e qualitativa buscando resultados e respostas para as questões levantadas 
sobre o tema em evidência. Espera-se ao final da pesquisa esclarecer se há possibilidade 
de haver a cessação do conflito entre as normas por meio de uma legislação complementar 
ou emenda constitucional, deixando sempre resguardado o bem comum e a sociedade.  
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REABILITAÇÃO CRIMINAL: OS ASPECTOS GERAIS, INTEGRAÇÃO DO INDIVÍDUO 
NA SOCIEDADE E AS CRÍTICAS DE FRANCESCO CARNELLUTI. 

Rogério Lima Albuquerque 
Joaquim Mendes de Carvalho 

1Acadêmico do Curso de Bacharelado em Direito da Universidade Estadual de Roraima   
<rogerioallbuquerque@hotmail.com> 

2Acadêmico do Curso de Bacharelado em Direito da Universidade Estadual de Roraima 
<jcarvalho1708@hotmail.com> 

RESUMO 

O presente artigo tem como objetivo correlacionar a Reabilitação criminal seus efeitos com 
a doutrina de Francesco Carnelluti a partir das obras “As misérias do processo penal” e “O 
problema da pena”. É importante observar que no Código Penal não encontramos apenas 
tipos penais incriminadores, mas também regras gerais de incidência na pena e na fase 
pós pena. A Reabilitação criminal é um instituto penal que possibilita ao apenado o direito 
de manter sob sigilo a condenação penal que lhe foi anteriormente imposta e que já foi 
cumprida por ele. Está prevista no Art. 93 do Código Penal e seguintes: A reabilitação 
poderá ser requerida, decorridos 2 (dois) anos do dia em que for extinta, de qualquer modo, 
a pena ou terminar sua execução, computando-se o período de prova da suspensão e o do 
livramento condicional, se não sobrevier revogação, desde que o condenado: I - tenha tido 
domicílio no País no prazo acima referido; II - tenha dado, durante esse tempo, 
demonstração efetiva e constante de bom comportamento público e privado; II - tenha 
ressarcido o dano causado pelo crime ou demonstre a absoluta impossibilidade de o fazer, 
até o dia do pedido, ou exiba documento que comprove a renúncia da vítima ou novação 
da dívida. A reabilitação criminal é um instituto eficaz? O Individuo de fato se vê livre da 
pena que a ele foi imposta? Francesco Carnelluti fala no que a integração do indivíduo na 
sociedade para ele a reabilitação se mostra como um sonho impossível, uma expectativa 
frustrante de liberdade pós cárcere. A Sociedade tem seus representantes políticos, que 
tem atribuição para definir o que será crime, qual a pena a ser cominada, está se materializa 
como uma vontade do povo, o indivíduo tendo cumprido a pena tem direito a não ser 
discriminado por algo que já não mais lhe deve ser cobrado, a dívida foi paga. A 
Constituição Federal em seu Art. 5º inciso XLVII alínea b afirma que não haverá penas de 
caráter perpétuo. O objetivo deste trabalho é correlacionar as críticas de Carnelluti e o 
instituto da Reabilitação criminal. Para tanto, a pesquisa para desenvolvimento deste artigo 
está em andamento, e será realizado mediante pesquisa bibliográfica, nas obras de 
Francesco Carnelluti, observando ainda as doutrinas de direito penal como as de Rogério 
Sanches, Rogério Greco, sem esquecer de mencionar também decisões jurisprudenciais já 
existentes, para que do cotejo de todos se chegue ao resultado pretendido. 
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AUDIÊNCIA DE CUSTÓDIA E SEUS PROBLEMAS 

Ana Clara Batista da Silva 

Manoella Dias de Medeiros Nascimento 

Marcello Renault Menezes 

RESUMO 

A presente pesquisa apresenta como a audiência de custódia foi inserida no meio social 

para reduzir desde abuso de poder à inchaço nas cadeias públicas. A proposta investigativa 

tem por pressuposto expor as dificuldades enfrentados pelas autoridades policiais e 

jurídicas durante a audiência de custódia como por exemplo as falsas acusações referentes 

a abusos de autoridade. O objetivo principal da audiência de custódia é assegurar o 

exercício dos direitos inerentes do preso, evitando a prática de maus tratos e a ocorrência 

prisão ilegal, verificando-se quais são os fatores que dificultam o alcance da finalidade para 

qual a referida medida foi criada. A pesquisa tem como referencial teórico as ideias de 

Guilherme de Souza Nucci. No entender do citado autor, a audiência de custódia 

sobrecarrega ainda mais a estrutura judiciária do país ao estabelecer obrigação de 

disponibilização de recursos humanos e materiais para essa nova atividade a ser 

desempenhada. Por outro lado, Davi Araújo informa que a realização de audiência de 

custódia imediatamente após a prisão em flagrante é iniciativa que encontra respaldo em 

normas internacionais sendo, portanto, mecanismo de prevenção e de combate à tortura 

visando a humanização e a garantia de efetivo controle judicial das prisões provisórias. A 

metodologia de pesquisa utilizada é a qualitativa, a qual se propõe a identificar as 

dificuldades no exercício da audiência de custódia abordando aspectos práticos e sociais 

relacionados a ela. Trata-se de uma pesquisa de grande relevância acadêmica pois 

estimula a discussão sobre o cumprimento de normas internacionais, as quais encontram 

necessidade de serem adequadas à realidade institucional jurídico brasileira. Espera-se, ao 

final da pesquisa, compreender essa problemática e apontar sugestões que possam 

minimizar seus efeitos.   

 

Palavras-chave: Audiência de Custódia. Abuso de Autoridade. Prisão Ilegal. Prisão em 

Flagrante.  
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DIVERGÊNCIA ACERCA DO LOCAL DE CUMPRIMENTO DE PENAS EM REGIME 
ABERTO 

Semelly Laborda Lima – yllemes.ll@gmail.com  

Marcello Renault Menezes - dr.mrenault@hotmail.com 

RESUMO 
 As penas podem ser consideradas como uma resposta do Estado aos atos ilícitos 
cometidos pelo infrator, através de uma sanção que consequentemente acarretará uma 
restrição de liberdade ou de bens jurídicos de acordo com a sentença que for imposta 
(Nucci, 2017).  Sobre a finalidade das penas, o Código Penal Brasileiro através de seus 
art. 59 adotou a teoria mista da finalidade da pena (eclética), a qual defende que a pena 
possui os objetivos de punir, prevenir e ressocializar. O art. 36 do CPB dispõe que 
“regime aberto se baseia na autodisciplina e senso de responsabilidade do condenado. § 
1.º O condenado deverá, fora do estabelecimento e sem vigilância, trabalhar, frequentar 
curso ou exercer outra atividade autorizada, permanecendo recolhido durante o período 
noturno e nos dias de folga”.  Os arts. 93 a 95 da Lei de Execução Penal estabelecem que 
o local de cumprimento da pena em regime aberto seria a Casa de Albergado, que 
segundo o site do Governo Federal “São estabelecimentos penais destinados a abrigar 
pessoas presas que cumprem pena privativa de liberdade em regime aberto, ou pena de 
limitação de fins de semana”. De acordo com este mesmo site, existem cerca de 57 casas 
do albergado masculinas e sete femininas totalizando 64 unidades no território nacional. 
Porém, devido as pequenas quantidades de Casas de Albergado existentes, e as que 
existem se encontram muita das vezes em estado precário, a condenação acaba sendo 
cumprida no domicílio do infrator. A partir do momento em que passa a configurar como 
prisão domiciliar, nasce a problematização de que tal decisão venha a ferir gravemente o 
estabelecido na LEP em seu art. 117, a qual não admite o condenado à Casa de 
Albergado cumprir sua pena em prisão domiciliar. Entretanto, o posicionamento de alguns 
tribunais vem concedendo a prisão domiciliar, alegando “adequação à situação fática pela 
falta de estabelecimentos compatíveis com o regime do condenado”. A situação 
apresenta duas faces: 1- A lei expressamente não admite, salvo os casos excepcionais, 
esta conversão do local de cumprimento da pena, e que se convertido pelos tribunais 
pode gerar certo desprestígio da justiça penal. 2- A falta de investimentos do Poder 
Público no sistema prisional faz com que não se tenha lugares devidamente adequados 
para o regime aberto, dessa forma, para não ferir o princípio da inderrogabilidade, admite-
se a prisão domiciliar. O cumprimento em prisão domiciliar pode ser que atenda ao 
sentido da lei devido à escassez de estabelecimentos adequados, mas cabe investigação 
se esta situação realmente atende as finalidades da pena. Portanto, a prisão domiciliar 
pode vir a ser substitutiva da casa do albergado, como de fato tem sido aplicada, todavia 
se defende a utilização da tornozeleira eletrônica considerando ser um mecanismo de 
controle eficiente sobre o condenado em prisão domiciliar em substituição à Casa do 
Albergado. 
 
Palavras-chave: Casa do Albergado. Penas. Domicílio. Infrator. 
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NUDES: DIVULGAÇÃO DE IMAGENS INTIMAS DE TERCEIROS E SUAS 

CONSEQUÊNCIAS SOCIAIS E REPERCUSSÃO JURÍDICA 

Adailson Santos da Silva  
Clodovil Alves Pereira  

Marcello Renault Menezes  

Resumo: O presente artigo tem por finalidade verificar, quais as consequências sociais e 
repercussão jurídica, e como a justiça pode agir para coibir atos praticados, por quem, 
abusando da confiança depositada por terceiros, consegue acesso a imagens intimas e faz 
a divulgação e a distribuição através das diversas mídias sócias. O termo nude, que 
significa sem roupa ou pelado, ganhou popularidade no Brasil nos últimos tempos e a 
prática, mesmo não sendo nenhuma novidade, tomou grande expansão, baseada na 
confiança que o remetente tem em seu destinatário. A prática dos nudes não encontra 
qualquer proibição legal, pois abarca o âmbito da intimidade e livre vontade dos 
participantes. Todavia, há sempre o risco de tal material, por razões fúteis, tais como, 
vingança por termino de relacionamento, ou simplesmente para denegrir a imagem de 
alguém, ser vazado, hipótese em que o fato ganha relevo no âmbito jurídico. Notadamente, 
além do dano moral que, perfeitamente, pode ser requerido como forma de compensação 
ao abalo sofrido, com fundamento no artigo 5º, inciso V da Constituição Federal de 1988 e 
na responsabilidade civil orquestrada pelo Código Civil de 2002, há, também, arcabouço 
criminal relevante para punir e coibir vazamentos. Nesse caso, deve a vítima noticiar o fato 
à autoridade policial para que seja iniciada a competente investigação criminal, da qual 
poderá o agente – aquele que procedeu à divulgação indevida – responder por injúria 
(art.140) ou difamação (art.139), cujos dispositivos legais estão expressos no Código Penal 
Brasileiro. Ademais, caso o conteúdo vazado tenha sido obtido sem autorização da pessoa 
ora exposta, como subtrair imagem deixada em computador deixado em assistência para 
conserto, o agente responderá por invasão de dispositivo informático, incluído no Código 
Penal pela lei 12.737/2012, conhecida como Lei Carolina Dieckmann, crime tipificado como, 
Invasão de dispositivo informático (Art. 154-A). Por fim, cumpre mencionar que se a vítima 
do vazamento for criança ou adolescente, restará configurado o delito previsto no artigo 
241-A do Estatuto da Criança e do Adolescente (art. 241-A, §§ 1°, 2°). Em tal hipótese, 
diante do interesse social, a ação penal será pública incondicionada, nos termos do artigo 
227 do ECA. A metodologia utilizada para a realização deste trabalho será utilizada a 
pesquisa qualitativa, uma vez que se busca aprofundar a compreensão do assunto em 
questão. Assim como, também será utilizada pesquisa bibliográfica. Diante do exposto, 
espera-se no final da pesquisa demonstrar os males deixados por tal pratica e ajudar a 
encontrar uma forma de coibi-la. 

 

Palavras-chave: Nudes, Divulgação, Internet, Código Penal. 
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O CRIME DE APROPRIAÇÃO INDÉBITA PRATICADA POR ADVOGADO E SUAS 
CONSEQUÊNCIAS NA SEARA PENAL 

 
Adailson Santos da Silva  

Alberto Correia de Oliveira Filho  
Luciane Oliveira da Silva  

Resumo: A presente pesquisa, fruto da disciplina de Ética Geral e Profissional do Curso de 
Direito da UERR, tem por finalidade verificar quais as consequências éticas administrativas, 
cíveis e penais para o advogado que se apropria de valores pertencentes ao cliente. A 
Constituição Federal de 1988, em seu artigo 133, afirma que o advogado é indispensável à 
administração da justiça. Mas o que acontece quando o advogado, abusando da confiança 
depositada pelo seu cliente, apropria-se de um valor que deveria ser repassado? O código 
de Ética da Ordem dos Advogados do Brasil (OAB), no art. 31, diz que: “O advogado deve 
proceder de forma que o torne merecedor de respeito e que contribua para o prestígio da 
classe e da advocacia”. O art. 32 do mesmo código declara: “O advogado é responsável 
pelos atos que, no exercício profissional, praticar com dolo ou culpa”.  No crime de 
Apropriação Indébita não existe subtração ou fraude, pois o indivíduo tem a posse anterior 
e passa a agir como se fosse dono da coisa. Assim, o advogado que não repassa para o 
cliente o valor de uma causa ganha, comete exatamente o crime acima descrito. No caso 
de um advogado, porém, a pena pelo crime será aumentada em razão do § 1, inc. III, pois 
a pena é aumentada de um terço, quando o agente recebeu a coisa: em razão de ofício, 
emprego ou profissão. A fim de combater esse tipo de ilícito, por unanimidade, a 5ª turma 
do STJ manteve a sentença do TJ/DF que condenou um advogado à pena de mais de um 
ano, em regime inicial semiaberto, por apropriação indébita (HC 129518). Mantendo a 
mesma linha de entendimento, o Min. Antonio Saldanha Palheiro, do Supremo Tribunal de 
Justiça, manteve condenação de advogado, por apropriação indébita, conforme decisão 
proferida (STJ - AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL: AgRg 
no AREsp 1061781 RS 2017/0042920-6). O advogado exerce papel fundamental na 
formação da sociedade quando busca a preservação do direito à liberdade de expressão, 
do direito à propriedade, liberdade na forma de construção das relações familiares, no modo 
de atuação do mercado econômico e até mesmo na atuação do Estado, sendo assim, a 
relação advogado e cliente é acima de tudo, uma relação de confiança. A metodologia 
utilizada para a realização deste trabalho será utilizada a pesquisa qualitativa, uma vez que 
se busca aprofundar a compreensão do assunto em questão. Assim como, também será 
utilizada pesquisa bibliográfica. Diante do exposto, espera-se no final da pesquisa 
demonstrar os males deixados por tal pratica a imagem da advocacia como um todo e 
apontar as consequências para os advogados transgressores.  
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O USO DO CALIBRE 9MM PELAS FORÇAS DE SEGURANÇA E A SUA 

EFETIVIDADE. 

Nathalie de Azevedo Kjaer, acadêmica de Direito no Centro Universitário Estácio da Amazônia; 
Edson Juan Ferreira Nascimento, acadêmico de Segurança do Trabalho na Universidade Paulista; 

Rui Machado Junior, Mestrando em Segurança Pública, Direitos Humanos e Cidadania (UERR), 
Especialista em Estudos de Criminalidade e Segurança Pública (UFMG), Professor de Direito Penal e 

Direito Tributário do Centro Universitário Estácio da Amazônia e Escrivão da Polícia Federal. 

RESUMO 
Esse trabalho, trata do uso do calibre 9mm pelas forças de segurança, para isso utilizou-se 
uma pesquisa bibliográfica de artigos. O calibre 9mm é um cartucho de arma de fogo, 
introduzido pelo fabricante alemão Deutsche Waffen und Munitionsfabrike, também 
conhecido por 9mm luger, devido a Gerog Luger que projetou esse projétil. As forças 
policiais costumeiramente utilizavam o calibre .40, entretanto o FBI, nos EUA, passou a 
utilizar calibre 9mm, e consequentemente o Brasil aderiu, acontece que a Policia Federal 
utilizava o calibre 9x19mm, e conquistou o direito de uso exclusivo do Magnum.357. Sabe-
se que, o calibre 9mm é de uso militar, policial e civil, mas o que torna esse o calibre mais 
popular do mundo, é o fato de sua letalidade e precisão de disparo, devido seu recuo ser 
menor, e também a maior capacidade de tiros em um carregador, assim os tiros de 9mm 
são mais precisos e rápidos, e se comparado a calibres maiores, proporciona os mesmos 
benefícios, porém, sem os malefícios dos grandes calibres, principalmente em custos com 
manutenção e munição. Mas deve se levar em conta outros fatores, como a ponta, ou o 
projétil, onde se deve concentrar a avaliação, pois, em meio aos calibres mais utilizados, 
como 9mm, .40 e 0.45, sabe se que alguns tem estatísticas maiores de falha durante um 
tiroteio. Para entender a realidade balística é necessário entender que o que interessa para 
um policial, em um momento de tiroteio, é o poder de paralização de determinado calibre, 
e a 9mm por oferecer mais letalidade e poder de transfixação aliado a um recuo menor e 
menos chances de falhar seria o calibre ideal. Entretanto o famigerado Stoping power não 
é muito bem visto pelos peritos médicos, pois para alguns o que realmente tem capacidade 
de parar um indivíduo não seria o calibre utilizado, e sim o local atingido, como por exemplo, 
locais do sistema nervoso central, quais sejam, coluna, pescoço e região cervical. Conclui 
se que, em termos de penetração, cavidade permanente e temporária e fragmentação, a 
migração das instituições para o calibre 9mm trocou um carregador menor e um maior recuo 
por um projétil que embora não aumente a capacidade de seus agentes, aumenta as 
chances de acerto e de linhas de resposta de tiro mais rápidas e precisas, dando-lhes mais 
chances de êxito. 
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TEORIA DA IMPUTAÇÃO OBJETIVA. 

                                              Domiciano de Souza Neto  (domicianolobo@yahoo.com.br). 
                               Marcello Renault Menezes  (dr.mrenault@hotmail.com). 

RESUMO 

O presente artigo propõe uma análise do tema “Teoria da Imputação Objetiva”. 

Conforme Alexandro Gianes Cardozo,essa teoria “surgiu na Alemanha, havendo seus 

primeiros conceitos partido de Hegel, com posterior revisão por Richard Hõnig em 1930. 

Retomada, desenvolvida e aperfeiçoada na década de 1970 por Claus Roxin, que lhe deu 

os contornos atuais”. Destaca-se aqui a importância em debater em torno desta teoria, 

considerando que há uma grande aceitação desta em diversas partes do mundo, que define 

novos elementos que se fundem nos atributos que constituem os princípios basilares do 

Direito Penal brasileiro. Para Karine Andréa Eloy Barbosa, a principal característica da 

teoria aqui trabalhada, incide no aspecto objetivo normativo. Esse tema tem o desígnio de 

trazer a reflexão em torno da matéria jurídica aqui alvitrada, estimulando assim a ampliação 

dos limites do conhecimento jurídico, sob a ótica do princípio das teorias penais. O trabalho 

analisará a chegada desse sistema de Direito no ordenamento jurídico como também a 

aplicabilidade dessa teoria na República Federativa do Brasil. Para alcançar esse objetivo 

será realizada uma pesquisa bibliográfica, com autores que tenham autoridade no assunto, 

especialmente Claus Roxin, que elaborou os alguns critérios da imputação objetiva; 

Ulrich Risk Society Beck, o qual ensina que os riscos são formas sistemáticas de lidar com 

os perigos; André Luiz Callegari, que lecionando que a  “finalidade da pena é manter a 

vigência da norma como modelo de contrato social”; Luis Flávio Gomes, o qual indica que 

“o sistema aparece agora como instrumento adequado para a solução dos conflitos 

concretos porque é aplicado conforme seus fins axiológicos”.  Estas questões serão 

conceituadas por meio da trilha adotada pelo Código Penal brasileiro, e mestres 

doutrinários, sendo analisada a causalidade dos crimes inerentes as atividade imputada à 

pessoa humana nos diversos casos concretos, todos eles sob os critérios da teoria da 

imputação objetiva.  

Palavras-chave:Função Penal; Instrumento da Imputação;Teoria da Imputação Objetiva. 
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REDUÇÃO DA MAIORIDADE PENAL NO BRASIL E AS IDEOLOGIAS QUE A 
ENVOLVEM NAS CONDIÇÕES ATUAIS. 

 

     
  Domiciano de Souza Neto (domicianolobo@yahoo.com.br). 

Marcello Renault Menezes  (dr.mrenault@hotmail.com). 

 

  RESUMO  

O presente artigo tem como objetivo geral analisar a ideologia que envolve a redução da 
maioridade penal. Para alguns pensadores a lei em vigor acaba por incentivar aos jovens 
a praticarem ações delituosas por gerar um sentimento de impunidade. Outros a 
consideram tolerante por se tratar de jovens que ainda não possuem um discernimento 
completo de suas atitudes. Os contrários confirmam que tal ideologia é inconsequente, 
argumentando que os presídios são reconhecidos como faculdades do crime e ao colocar 
adolescentes junto com criminosos adultos, inevitavelmente, se integrariam nas 
organizações criminosas. Nesse sentido cabe ao Estado e a Sociedade a discussão em 
torno das políticas públicas que servirão de base à realização de ações que possam atender 
o clamor social diante das ações criminosas realizadas por menores infratores. A 
elaboração desse trabalho está voltado  às realidades e às necessidades brasileiras que 
almejam um Estado que garanta a paz, em todos os segmentos sociais. Além de uma 
reflexão a respeito da redução Penal, é necessário um levantamento para obter 
informações do sistema ocupacional da sociedade como um todo, principalmente nas 
condições de lazer, emprego, cultura e educação. Inicialmente serão analisados os 
aspectos da CF (Constituição Federal) de 1988 em especial as cláusulas pétreas, que 
norteiam a aplicabilidade de medidas e condições peculiares em desenvolvimento, o 
disposto no artigo 228 o CP (Código Penal brasileiro), o ECA (Estatuto da Criança e 
Adolescentes), no que se referem à maioridade penal. A revisão de literatura se incumbirá 
em abordar entre outros doutrinadores o Dr. Thales Tácito Pontes Luz de Pádua Cerqueira, 
além do relatório final da Comissão Especial que examina propostas de alterações no 
Estatuto da Criança e do Adolescente que foi apresentado em outubro de 2017. 
Considerando a proximidade das eleições 2018 para a presidência da República Federativa 
do Brasil, assume especial importância o tema consideração que dentre as propostas dos 
candidatos a presidente encontrar-se-á a redução da maioridade penal para 16 talvez 17 
anos, impondo mais rigor à lei pena. 

  

Palavras-chave: Maioridade penal no Brasil; Menor infrator; Responsabilidade criminal. 
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TRATAMENTO JURÍDICO DA ÁGUA NO BRASIL: UM CAMINHO PARA O 
RECONHECIMENTO COMO DIREITO FUNDAMENTAL  

Marcelo Bruno Bedoni de Sousa 

Acadêmico de Direito da Universidade Federal de Roraima - UFRR 

 

Maria Eduarda de Souza Souto 

Acadêmica de Direito da Universidade Federal de Roraima - UFRR 

RESUMO 

Após reunião na Assembleia Geral da Organização das Nações Unidas - ONU, foi 
declarado, em 28 de julho de 2010, que o acesso à água limpa e segura, bem como o 
saneamento básico, são direitos humanos. A partir disso, na ordem internacional, a água 
passou a ser reconhecida não apenas como um fator econômico, mas sim como um 
direito. Foi levantado que a poluição das águas é uma das principais causas de 
mortalidade em países pobres. O Relatório de Desenvolvimento Humano - RDH, realizado 
em 2006, constata que todo ano morrem 1,8 milhões de crianças em decorrência de 
diarreia e por outras doenças provocadas por água suja. Ainda, o texto da resolução 
divulga preocupação a respeito da situação das quase 900 milhões de pessoas que não 
possuem acesso à água potável e com as mais de 2,6 bilhões de pessoas que não têm 
acesso a saneamento básico. No Brasil, a Constituição Federal de 1988 ainda trata a 
água como um mero bem econômico, desse modo, constata-se que o ordenamento 
jurídico pátrio está em dissonância com a preocupação internacional de reconhecer a 
água como um direito fundamental. Diante disso, o estudo tem por escopo analisar o 
caminho que está sendo adotado para reconhecer a água como um direito fundamental 
no Brasil. Nessa esteira, será apresentado o debate doutrinário a respeito do tema, com 
foco em doutrinas que defendem a criação de uma sexta geração de direitos 
fundamentais, especialmente para incluir a água expressamente nesse rol. Além disso, 
será analisada a Proposta de Emenda à Constituição - PEC nº 004/2018, em tramitação 
no Senado Federal, uma vez que pretende justamente aumentar o rol de direitos 
fundamentais e acrescentar o direito à água. Assim, as revisões críticas de doutrinas 
constitucionais, aliada a análise do ordenamento jurídico prátio, constituem a metodologia. 
Portanto, o presente estudo pretende buscar o caminho a fim de desenvolver a garantia 
da água como um direito fundamental na realidade brasileira.  
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“SOCIOAMBIENTALISMO E SUSTENTABILIDADE: PRIMEIROS FUNDAMENTOS DO 

SOCIOAMBIENTALISMO BRASILEIRO” 

Angelo Gonçalves da Rocha Junior / Marcelo Endo  

RESUMO: Em razão da ação humana sobre o planeta pela industrialização intensificada a partir da 

segunda metade do século XVIII, com lançamento de inúmeros produtos químicos na atmosfera, 

contaminações do solo, rios e mares, somado às catástrofes provocadas por ação humana e às 

reações da própria natureza, houve uma maior conscientização ambiental no contexto internacional, 

sobre tudo na Europa e América do Norte, com forte pressão de grande parte da sociedade sobre 

os países emergentes, onde se argüia a necessidade de políticas públicas, ações governamentais 

diretas, legislação especial, revisão de metas de emissão de gases, resíduos sólidos e 

particularmente, políticas compensatórias. É inserido neste contexto de discussão e irresignação 

que surge a partir dos anos 1980, no Brasil, atuação mais rigorosa de grupos ligados ao ativismo 

ambiental, porções da sociedade que atuariam junto aos parlamentares constituintes na elaboração 

e posterior promulgação da Carta Magna de 1988. O socioambientalismo brasileiro foi uma 

construção evolutiva e história que apresentou seus resultados mais notáveis a partir, da 

redemocratização do país e do estabelecimento de um Estado Constitucional Democrático de 

Direito a partir da Constituição Federal de 1988. Diante de uma exigência constitucional de meio 

ambiente ecologicamente equilibrado, da proteção aos povos tradicionais, incluídos os povos 

indígenas, ribeirinhos e quilombolas surgiu uma nova sociedade mais receptiva ao movimento social 

e ambientalista e que teve a partir de então, desdobramentos do modo de agir, entender e pensar, 

com reflexos na legislação infraconstitucional moldando o conceito e os fundamentos do 

socioambientalismo e da sustentabilidade contemporânea. São neste sentido, as percepções e viés 

que se extrai da Lei n. 11.326/2006 e 12.651/2012, como exemplos nomináveis. As políticas 

extrativistas e conservacionistas passaram a ser consideradas não apenas como política de 

governo, mas passaram a ter relevância jurídica merecendo destaque, antes inimagináveis na 

legislação. No Brasil, país com dimensões continentais, tudo é significativo, hoje, segundo a 

Fundação Cultural Palmares 1 existem cerca de 2.465 comunidade quilombolas, a Organização 

Não Governamental denominada “Radar Missionário” 2 aponta mais de 90.000 comunidades 

ribeirinhas e persiste um grande número de comunidades tradicionais (não indígenas), 

extrativistas/seringueiros, seja na Mata Atlântica, na região do Pantanal bem como na Amazônia 

(brasileira), entre eles encontram-se os praieiros, jangadeiros, caiçaras, açorianos, pantaneiros etc. 

Assim, o objetivo deste resumo é inicialmente trazer o contexto do recente fenômeno do 

socioambientalismo sobre o sistema jurídico constitucional e infraconstitucional para avivar o 

pensamento, despertar conceitos e o debate, rico e acadêmico com vistas a dar continuidade a sua 

evolução, e concomitantemente, subsidiar no futuro, políticas públicas sobre tudo na região 

amazônica, mediante a utilização de pesquisa bibliográfica, vídeos, participação do público e 

contribuição dos diversos órgão destinados a proteção do meio ambiente neste Estado de Roraima 

e talvez, apontar desafios e elevar a expectativa da problematização das questões afetas ao 

movimento sócio-ambiental para formação de massa crítica e consciente, proporcionando a reflexão 

salutar ao socioambientalismo amazônico.  Palavras-chave: Socioambientalismo, Ribeirinhos, 

Sustentabilidade, Quilombolas.  

1 - Dados: http://www.brasil.gov.br/cidadania-e-justica/2017/01/fundacao-palmarescertifica-29-comunidades-quilombolas  

2 - Dados: http://www.radarmissionario.org/existem-mais-de-90-mil-comunidadesribeirinhas-e-somente-10-tem-a-presenca-evangelica/ 

http://www.brasil.gov.br/cidadania-e-justica/2017/01/fundacao-palmarescertifica-29-comunidades-quilombolas
http://www.radarmissionario.org/existem-mais-de-90-mil-comunidadesribeirinhas-e-somente-10-tem-a-presenca-evangelica/


Caderno de Resumos: VI SEMANA JURÍDICA DA UERR. 

125 

CRIMINALIDADE JUVENIL: POLÍTICAS CRIMINAIS PARA CRIANÇAS E 
ADOLESCENTES 

Levi Leite de Aguiar78 

Marcello Renault Menezes79 

RESUMO 

 

A criminalidade é um dos problemas sociais que mais preocupam o panorama brasileiro. 
Ainda nesta realidade, é possível notar o aumento da participação dos jovens no mundo 
do crime. De acordo com os ditames legais, o Estatuto da Criança e do Adolescente, 
define como dever da família e do poder público assegurar os direitos à educação, à 
profissionalização e à convivência familiar deles. Porém, é possível verificar que, na 
prática, há um distanciamento entre o dever dos agentes sociais (pais, responsáveis, 
sociedade, Estado) e o direito de proteção integral, resguardado às crianças e 
adolescentes pelo Estatuto, o que dificulta sua formação como cidadãos. Com isso, a 
criminalidade entre eles tem sido fomentada, o que configura um crítico problema na 
sociedade brasileira. Entretanto, o aumento da taxa de criminalidade entre jovens 
brasileiros denota que tal prerrogativa legal não tem se efetivado na prática. O presente 
trabalho busca analisar os motivos para a decorrência desta realidade, e como a 
vulnerabilidade social e a negligência do Estado impulsionam tal problemática e ainda, 
auxiliar a sociedade propondo novas formas de resolução de conflitos além dos já 
existentes. Quanto ao método, a pesquisa classifica-se como dedutiva, visto que busca 
construir um paralelo com a disciplina de Criminologia, explicando este cenário baseado 
nas teorias apresentadas no conteúdo de política criminal. A técnica de pesquisa que dará 
suporte à metodologia será a documental e bibliográfica, visto que esta utilizará artifícios 
como: artigos, doutrinas e legislações. Quanto aos objetivos, a pesquisa enquadra-se em 
factual, visto que seu caráter é cultural de um ramo jurídico. Ainda, pode ser classificada 
como exploratória, visto que é o primeiro passo do trabalho científico (ULBRA, 2017). 
Quanto aos resultados, é possível analisar como o crime pode ser explicado de acordo 
com teorias ligadas às políticas criminais e que apenas os ditames legais são ineficazes 
para a solução de tais conflitos, concluindo-se que é necessária a criação de novas 
formas de parâmetros de organização para combater essa emergente realidade na vida 
de crianças e adolescentes.  

 

 

Palavras-chave: Política Criminal. ECA. Criminalidade. 

 

 

78 Acadêmico do terceiro semestre do curso de Direito da Universidade Estadual de Roraima. 
79 Professor do curso de Direito da Universidade Estadual de Roraima. 
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RESUMO 

O Conselho Tutelar foi criado no dia 13 de julho de 1990, junto ao Estatuto da Criança e do 

Adolescente (ECA), que foi instituído pela Lei 8.069. A instituição surgiu mediante 

necessidades sociais da população, sendo autônoma e permanente, pertencendo à 

administração pública municipal e sem função jurisdicional, recebendo apenas a ajuda 

financeira dos órgãos estatais para custear o funcionamento da entidade. Dentre as 

atribuições do órgão estão o aconselhamento dos pais ou responsáveis, além do 

encaminhamento ao Ministério Público em casos de infração administrativa ou penal contra 

os direitos da criança e do adolescente. Entretanto, o desconhecimento de tal entidade por 

parte da população afeta diretamente o funcionamento ideal da mesma, tendo em vista que 

a instituição foi criada visando a prevenção e a busca de resolução de conflitos, atuando 

através de medidas preventivas, dadas por mecanismos legais que têm por objetivo 

proteger o indivíduo em situação de risco. Partindo dessa conjuntura é que se definiu o 

objetivo de tal estudo, a saber, analisar de que forma a falta de assistência social no 

desenvolvimento infanto juvenil afeta condutas e posturas adotadas pela criança e o 

adolescente, podendo gerar agravantes como um ato infracional. De forma ideal, o 

Conselho Tutelar teria de receber mais assistência estatal, no que diz respeito à visibilidade 

e veracidade, pois a falta de conhecimento sobre tal órgão o impede de atuar e proteger o 

menor que esteja sob ameaça ou sob efetiva violação de seus direitos fundamentais. De 

tal modo, o estudo deste artigo será desenvolvido à luz de bibliografias doutrinárias e legais, 

relacionando-as com casos verídicos que abordem a temática delimitada. Pretende-se, 

dessa forma, confirmar a hipótese de que a falta de conhecimento por parte da população 

da existência e das atribuições do Conselho Tutelar para garantir a qualidade de vida de 

crianças e adolescentes, afeta diretamente as condutas adotadas pelos mesmos na 

futuridade. 

Palavras-chave: Conselho Tutelar. Estatuto da Criança e do Adolescente. Ato infracional.  
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RESUMO 

Responsabilizar os adolescentes infratores pelo aumento da criminalidade é uma das 
tendências da sociedade. Porém, existe uma preocupação política e social acerca dessa 
realidade das crianças e jovens do Brasil. Reuniões, debates e mobilizações em diversas 
assembleias e conferências públicas tratam de planejamentos capazes de reduzir os 
problemas sociais que cercam os jovens brasileiros. Portanto, a reflexão e o planejamento 
de ações preventivas como, por exemplo, políticas públicas são os caminhos que podem 
garantir à integridade física, moral e social infanto-juvenil mais saúde e justiça, com o real 
apartar das raízes destas mazelas sociais a partir de medidas preventivas. Analisar a 
relação entre os direitos da criança e do adolescente e a realidade da população infanto-
juvenil, focando nas questões acerca do adolescente infrator frente o sistema judiciário e 
os meios de prevenção do cometimento de delitos são objetivos deste trabalho. Pretende-
se ainda, identificar as contradições existentes entre os direitos expressos na legislação 
destinada ao adolescente brasileiro e os seus diversos contextos socioeconômicos. A 
fundamentação da pesquisa adota um referencial teórico bibliográfico, por meio de uma 
pesquisa qualitativa. Pressupõe-se que muitos problemas sociais seriam evitados, assim 
como muitas infrações deixariam de ser cometidas, principalmente os delitos contra o 
patrimônio, caso a lei, em concordância com a prática, assegurasse às crianças e aos 
adolescentes os direitos estabelecidos no ECA. Ao final, espera-se concluir que, se não 
faltassem os direitos básicos, tais como o alimento, a educação, o vestuário, o 
acompanhamento familiar (principalmente), a profissionalização e etc., muitos crimes 
poderiam ser evitados assim como muitas vidas poderiam ser poupadas, o tráfico e as 
demais ilegalidades ganhariam bem menos a população infanto-juvenil. Portanto, a 
sociedade, a família e o Estado são os principais responsáveis na garantia de acolhimentos, 
educação familiar e políticas públicas, assim, cessar infrações dos infanto-juvenis significa, 
também, assegurar-lhes os direitos.  
 
 

Palavras-chave: Adolescente infrator. ECA. Políticas Públicas. 

 

 

 

 

 


