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“EU POSSO TRAZER O SEU COMPUTADOR... AH, ACHOU UM GRUPO DE 

TETRAPLÉGICOS PARA EU PARTICIPAR?” UM ESTUDO SOBRE 

INCAPACIDADE CIVIL À LUZ FÍLMICA DE ‘COMO EU ERA ANTES DE VOCÊ’

Autor(res)

Mickael Ferreira Alves

Categoria do Trabalho

Pesquisa

Instituição

FACULDADE PITÁGORAS DE BELO JARDIM

Instrodução

O presente estudo abordou através de um caso para ensino na turma do primeiro período do curso de direito na 

Faculdade Pitágoras de Belo Jardim, na disciplina de direito civil-pessoas e bens com a utilização pelo professor 

do filme “Como eu era antes de você” para tratar em sala de aula os aspectos envolvendo questões como a 

capacidade civil e os direitos da personalidade. O filme retrata a história de vida de um tetraplégico, Will Traynor, 

de 35 anos, inteligente, rico e mal-humorado. Preso a uma cara de rodas depois de um acidente de moto, o antes 

ativo e esportivo Will desconta toda a sua amargura em quem estiver por perto. Tudo parece pequeno e sem graça 

para ele, que sabe exatamente como dar um fim a esse sentimento. O estudo caracterizou-se por ser uma 

pesquisa bibliográfica, de caráter explicativo, com um estudo de caso realizado em sala de aula.

Objetivo

Abordar os temas da capacidade, incapacidade civil e direitos da personalidade através do filme "Como eu era 

antes de você" com os alunos do curso de Direito da Faculdade Pitágoras de Belo Jardim.

Material e Métodos

Foram utilizados o filme "Como eu era antes de você", o Código Civil de 2002, a Constituição Federal de 1988, e 

artigos científicos sobre as temáticas da capacidade, incapacidade civil e direitos da personalidade, bem como 

foram utilizadas questões discutidas em sala de aula com os alunos do curso de Direito da Faculdade Pitágoras de 

Belo Jardim. Com relação aos métodos utilizados a pesquisa usou uma espécie de estudo de caso, descritivo, 

bibliográfico e comparativo através do método dedutivo, inclusive com a inserção de questões para discussão em 

sala de aula.

Resultados e Discussão

As discussões deram-se a partir dos seguintes pontos: 

1. Porque ainda é tutelado o direito à vida do outro? Fundamente com base na legislação pátria. 2. Com relação 

ao disposto nos artigos 3º e 4º do Código Civil de 2002, o personagem Will Traynor, se encaixaria em alguma das 

hipóteses de incapacidade civil? Fundamente sua resposta. 3. Com relação ao suicídio cometido pelo personagem 

Will Traynor, seria considerado ato atentatório aos direitos da personalidade? Comente fazendo alusão aos 



dispositivos do Código Civil de 2002. 4. Apesar de ser criminalizada em nosso país a conduta de abreviar a morte 

de outrem (seja diretamente ou por auxílio ao suicídio), é permitida a prática da ortotanásia pela justiça brasileira? 

Comente com cenas do filme e faça um aporte na legislação nacional.

Conclusão

Pode-se concluir que com a visão fílmica de “Como eu era antes de você”, aspectos como a capacidade e 

incapacidade civil, bem como os direitos da personalidade foram abordados de forma lúdica em sala de aula, 

devido a inserção de discussões em grupos com questões colocadas pelo professor da disciplina de direito civil-

pessoas e bens.
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O BIOPODER E A NECROPOLÍTICA, ANÁLISE À LUZ DO PROGRAMA 

EMERGENCIAL DE MANUTENÇÃO DO EMPREGO E DA RENDA.

Autor(res)

Joana Silvia Mattia Debastiani 
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Bruna Fontana

Categoria do Trabalho
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Instituição
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Instrodução

De forma conceitual e concisa, para Foucault (1999 e 2010) o biopoder reside na ideia de que o Estado decide 

quem pode viver ou morrer, manifestando o seu poder ao definir e implementar políticas públicas de subjugação e 

controle das populações, ou seja é o impacto do poder político nos aspectos da vida humana. 

No mesmo intento, Mbembe (2018) conceitua a necropolítica como as ações que o Estado estabelece para alguns 

grupos – cidadãos em vulnerabilidade social – utilizando o seu poder para criar zonas de morte – favelas e áreas 

de guerra – e praticar a dominação. 

Abarcados dos conceitos supra, pode-se compreender como a alteração do texto original da Medida Provisória nº 

936 de 1º/04/2020, convertida na lei nº 14.020 de 06/06/2020, diminui direitos para os trabalhadores.

Objetivo

Com o propósito da produção de um estudo científico, pretende-se através da leitura comparativa dos textos de 

Michael Foucault e Achille Mbembe, analisar como os conceitos de biopoder e necropolítica ocorrem 

comparativamente no texto da Medida Provisória nº de 936 de 1º de abril de 2020 que originou a lei nº 14.020 de 6 

de julho de 2020.

Material e Métodos

Trata-se de um estudo de revisão sistemática por meio de pesquisa documental - como, por exemplo, leis -, e 

pesquisa bibliográfica, com utilização de livros e artigos de revistas especializadas, utilizando-se do método de 

pesquisa hermenêutico, que é um método que visa compreender os elementos textuais com o intuito de 

esclarecimento, usando o método de abordagem indutivo, pois a linguagem será analisada no aspecto 

observacional.

Resultados e Discussão

O que marca o uso dos conceitos de biopoder e necropolítica na lei nº 14.020 de 6 de julho de 2020, é o forte 

impacto na remuneração do trabalhador, reduzindo proporcionalmente a jornada laboral e o salário, sob o pretexto 

da manutenção e preservação do emprego e renda. 



Os demais fatores do uso da dominação na população economicamente ativa são: a instituição do teletrabalho, 

antecipação de férias individuais, suspensão da obrigatoriedade de realização de exames médicos ocupacionais, 

diferimento do recolhimento de FGTS relativos às competências de abril e maio de 2020. 

O teletrabalho obriga o trabalhador custear os valores de energia elétrica, acesso à internet, uso de equipamentos 

e mobiliário, a não realização de exames mascara a saúde do trabalhador, principalmente no que tange à saúde 

mental, gerada pelo estresse e cobranças por resultados por parte do empregador, o não pagamento do FGTS 

retira direitos consolidados do trabalhador.

Conclusão

Por ser se tratar de uma lei que dispõe sobre medidas complementares para enfrentamento do estado de 

calamidade pública, no caso a pandemia COVID-19, fica chancelado o uso dos conceitos de biopoder e 

necropolítica, pois muitos trabalhadores serão empurrados para as periferias do sistema quando as políticas do 

Estado estão suprimindo o seu acesso aos direitos básicos, fadando-os viver em condições precárias.
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DIREITO, ESTADO E SOCIEDADE: COM FREAR O AUMENTO DO TRÁFICO 

DE ANIMAIS SILVESTRES NO BRASIL?

Autor(res)
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Categoria do Trabalho

Iniciação Científica

Instituição

FACULDADE ANHANGUERA DE ERECHIM

Instrodução

A crueldade do ser humano aliada à falta de fiscalização e punições efetivas incentivam um certo grupo de 

pessoas a praticar deliberadamente o tráfico de animais silvestres, delito que representa o terceiro maior comércio 

ilegal em patamar mundial, movimentando uma economia paralela, vultosa, que chega ao marco estimativo (não é 

possível mensurar a exatidão por se tratar de atividade ilícita) de R$ 2 bilhões por ano só no Brasil, observação do 

analista ambiental Suded Magno, na Semana do Meio Ambiente do Projeto São Francisco. No Brasil, temos uma 

das maiores biodiversidades do planeta a qual se encontra drasticamente ameaçada por essa prática criminosa. O 

tráfico de animais é considerado crime ambiental de acordo com o artigo 29, da Lei nº 9605/1998 (BRASIL, 1998), 

sujeito à pena de seis meses a um ano de detenção e multa. A legislação vigente no ordenamento jurídico parece 

ser incapaz de minimizar os impactos causados pelo crime, haja vista não conseguir, sequer, frear a ação 

humana.

Objetivo

Analisar por qual motivo o tráfico de animais silvestres evolui e como os resultados desastrosos advindos da ação 

criminosa impactam no meio ambiente e, consequentemente, na sociedade. A prática vai de encontro ao disposto 

no artigo 225, da Constituição Federal (BRASIL, 1988), onde garante-se o direito ao meio ambiente 

ecologicamente equilibrado e o dever (de todos) de defendê-lo e de preservá-lo.

Material e Métodos

O presente estudo se refere à pesquisa de revisão jurídico-bibliográfica com base em contribuições de leis e 

informações gerenciadas pelo Ibama e seus Órgãos sobre o assunto. Dessa forma, busca-se informações na 

legislação, em documentários e artigos científicos os quais abordam o tema proposto. O método utilizado na 

pesquisa é o hipotético-dedutivo, que tem por objetivo apresentar, se é possível ou não, por meio da tutela legal, 

constitucional e infraconstitucional, e atitudes da sociedade diminuir os crimes contra a fauna, mais precisamente o 

tráfico de animais silvestres.

Resultados e Discussão

O Brasil consta em 2º lugar da lista classificatória de países com espécies ameaçadas de extinção. Todos os anos 



são retirados de nossas florestas 38 milhões de animais, conforme dados disponibilizados pela RENCTAS (Rede 

Nacional de Combate ao Tráfico de Animais Silvestres) e apenas um em cada dez desses animais sobrevive à 

prática absurda, pois são submetidos a situações cruéis, tanto na captura como no transporte, a fim de burlar a 

fiscalização. Não há arrecadação de valores aos cofres públicos, por isso os lucros auferidos são altos o que atrai 

um grande número de pessoas a praticar a ilegalidade. As consequências provocadas pela ação criminosa são 

preocupantes, exemplificando, o desequilíbrio do meio ambiente, várias das espécies animais promovem o 

controle de pragas e fazem a polinização – processo pelo qual se dá a fertilização que originam novas plantas; a 

transmissão de graves doenças, já que não são submetidos à inspeção veterinária, a atual pandemia da COVID-

19 é reflexo.

Conclusão

Conclui-se que a comercialização dos animais é diversificada, utilizados na fabricação de roupas, domesticados ou 

colecionados, portanto, lucrativa. Autoridades orientam a denunciar a ilegalidade e não adquirir animais silvestres 

a fim de coibir o tráfico. Fiscalização mais atuante, investimentos, formação de capital humano, leis mais rigorosas 

para o crime não compensar, divulgação das consequências e o engajamento da população são técnicas 

essenciais no combate ao tráfico da fauna silvestre.
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Economia versus meio ambiente na história do Brasil

Autor(res)
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Categoria do Trabalho

Iniciação Científica

Instituição

FACULDADE ANHANGUERA

Instrodução

A história de desenvolvimento social, econômico e ambiental de um país demonstra as principais etapas que 

levaram ao quadro atual. Entender como a relação da economia com o meio ambiente se desenvolve permite 

compreender o cenário atual, analisando os progressos e falhas, definindo assim, com maior clareza, qual a 

diretriz que o país tomará nos próximos anos para regular essa frágil relação. O presente estudo pretende 

apresentar os principais pontos econômicos e ambientais vividos pelo Brasil, utilizando de recortes temporais, com 

início em 1500 até as medidas contemporâneas à constituição de 1988 e os projetos de lei que indicam o potencial 

futuro da preservação ambiental.

Objetivo

Este estudo tem o objetivo de avaliar, através de revisões literárias, a relação do meio ambiente com a economia 

durante a história do país, na busca por entender se existe uma linha evolutiva, indicando que a sociedade tem 

feito uso das experiências passadas na tentativa de evoluir em prol do meio ambiente.

Material e Métodos

A presente dissertação utilizou do método jurídico-teórico, alicerçando-se na análise de doutrinas, artigos, teses, 

normas, jornais e demais publicações científicas pertinentes ao tema, a fim de juntar recursos para o 

aprofundamento das informações presentes no referencial teórico, com enfoque nos anos referentes aos recortes 

temporais abordados. Buscou-se compreender o problema por meio de raciocínio dedutivo.

Resultados e Discussão

Foi possível verificar que durante o Brasil colônia (1500) o país tinha um enfoque total na exploração em massa e 

a colonização do território, levando algumas espécies à extinção durante os primeiros anos de colonização. De 

1822 a 1889 a relação continuou precária devida a preocupação ínfima dos monarcas com a degradação do meio 

ambiente. Durante a República Velha (1889 a 1930) notou-se um enfoque na economia e um desgoverno da união 

para com os Estados, resultando em uma dívida internacional considerável e um descaso com a fauna e a flora. 

Durante a ditadura militar (1930 a 1988), teve-se o primeiro avanço no quadro ambiental, com o início de um 

esqueleto institucional, normas e instrumentos de fiscalização, mas sem verdadeira efetividade devido a política 

vigente no período. Somente com Constituição de 1988 que o meio ambiente tomou um lugar de importância na 



sociedade.

Conclusão

Conclui-se que o descaso e falsa percepção de um meio ambiente inesgotável foi o que levou o país a um quadro 

ambiental delicado. Contudo, esta pesquisa revela que através dos anos o país vem se tornando mais consciente 

e dotado de uma consciência mais responsável, reflexo da mudança de pensamento dos líderes políticos. A 

Constituição de 1988 foi um marco divisor na relação da economia com o meio ambiente, trazendo órgãos 

funcionais responsáveis pela educação e fiscalização ambiental.
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Instrodução

A mudança climática é um dos maiores desafios da contemporaneidade. Seus impactos, que afetam desde a 

produção de alimentos até o aumento do nível do mar – com risco de inundações catastróficas – têm 

desestabilizado as sociedades e o meio ambiente de uma maneira global e sem precedentes. A preocupação 

mundial cresce no mesmo padrão do crescimento da concentração de Gases de Efeito Estufa (GEE). Reconhece-

se que o efeito estuda é um fenômeno natural e necessário para a preservação da vida no planeta, através do seu 

aquecimento, porém, mais de um século de industrialização, associados aos processos de desmatamento, 

poluição do solo, resultou em um aumento de concentração dos GEE na atmosfera. Associados a esses 

fenômenos, ainda estão o aumento populacional, o modelo de economia e os padrões de vida social na 

atualidade.

Objetivo

Analisar as políticas climáticas da União Europeia no que tange ao regulamento de partilha de esforços para a 

redução da emissão de gases de efeito estufa para a concretização do Acordo de Paris que visa combater as 

mudanças climáticas, bem como acelerar e intensificar ações e investimentos necessários para um futuro 

sustentável de baixo carbono.

Material e Métodos

Trata-se de um estudo de revisão por meio de pesquisa documental e bibliográfica, com utilização de livros, 

artigos de revistas especializadas e informativos da União Europeia, através da aplicação do método de pesquisa 

indutivo, pois para analisar o tema proposto, identifica-se as partes do fenômeno base, qual seja, as mudanças 

climáticas, de modo a ter uma percepção geral sobre ela. Com isso, parte-se para a observação do regulamento 

da partilha de esforços para a redução de GEE na União Europeia.

Resultados e Discussão

O Acordo de Paris baseia-se na Convenção que as nações a uma causa comum: empreender esforços para 



combater as mudanças climáticas e se adaptar aos seus efeitos, com apoio reforçado para ajudar os países do Sul 

global a fazer o mesmo. O objetivo do Acordo de Paris é fortalecer a resposta global à ameaça da mudança 

climática, mantendo a elevação da temperatura global neste século bem abaixo de 2 graus acima dos níveis pré-

industriais e buscar esforços para limitar ainda mais o aumento da temperatura a 1,5 graus Celsius. A UE já 

ultrapassou os seus objetivos climáticos e energéticos para 2020 e deverá aumentar a meta de redução das 

emissões de gases com efeito de estufa estabelecida para 2030, fatos que demonstram que a UE está 

empenhada em assumir uma posição de liderança na implementação da Agenda 2030 e dos Objetivos de 

Desenvolvimento Sustentável (ODS), em conjunto com os Estados-Membros.

Conclusão

A UE é o 3.º maior emissor de gases com efeito de estufa do mundo e o setor energético foi responsável por 

80,7% das emissões de gases com efeito de estufa na UE. Ao reconhecer os malefícios e a problemática que 

acompanham as mudanças climáticas a UE apresenta o green deal como nova estratégia de crescimento que 

transforme a região numa economia moderna, eficiente no aproveitamento dos recursos e competitiva 

principalmente par avançar em uma economia de impacto neutro no clima até 2050.
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Instrodução

O presente texto tem como pretensão mapear e filiar a atividade legislativa que tramitou, desde a Constituição 

Federal de 1988, no Congresso Nacional com a pretensão de regular a questão quilombola. O foco aqui é 

identificar uma possível filiação ideológica aos projetos e a mobilização de articulação entre os parlamentares em 

projetos políticos e de poder específicos para a questão quilombola, com isso pretendemos vidraçar a luta dos 

blocos de poder que se apresentam no campo legiferante federal. Com isso, conseguimos determinar uma certa 

homogeneidade no campo do poder para a negação dos direitos étnicos-quilombolas pela “bancada ruralista” e, de 

outro lado, um campo progressista, com protagonismo de partidos de esquerda e centro-progressista.

Objetivo

Mapear a atividade legislativa em torno dos projetos para regular a questão quilombola no Congresso Nacional

Material e Métodos

Pesquisa bibliográfica, pesquisa documental (projetos de leis). Triangulamos as informações disponíveis no site do 

Congresso Nacional, principalmente no que se refere aos documentos vinculados aos projetos de leis, com isso, 

associamos a dimensão conceitual e a articulação conservadora no congresso nacional, buscando identificar os 

atores sociais e quais são as estratégias linguísticas que acionam.

Resultados e Discussão

Conseguimos perceber que, embora a disputa no parlamento é sempre um lócus de disputa entre políticas 

ideológicas e projetos de poder, há marés que estas se intensificam a partir de outros elementos de disputa no 

campo. 

No caso da questão quilombola, percebemos que há uma polarização bastante nítida no campo da direita 

conservadora e de direita e, de outro lado, do centro progressista e esquerda. Sabemos que estas categorias 

invocam um debate profundo de posição dos agentes políticos no Campo do Congresso Nacional, mas que não foi 

o objetivo específico aqui.

Conclusão



A disputa no parlamento é sempre um lócus de disputa entre políticas ideológicas e projetos de poder, há marés 

que estas se intensificam a partir de outros elementos de disputa no campo. 

Há uma polarização bastante nítida no campo da direita conservadora e de direita e, de outro lado, do centro 

progressista e esquerda. Sabemos que estas categorias invocam um debate profundo de posição dos agentes 

políticos no Campo do Congresso Nacional, mas que não foi o objetivo específico aqui.
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Resumo

No presente texto pretendemos abordar a temática dos projetos legislativos que tramitaram ou ainda tramitam no 

Congresso Nacional e que concorrem para produzir marcos normativos para regular a questão do Direito 

Quilombola no Brasil . 

Com isso, pretendemos definir o principal bloco de autores que se alinham para pressionar o Congresso Nacional 

e incorporar no ordenamento jurídico brasileiro uma percepção neoliberal, marcado por uma máscara liberal, mas 

que é verdadeiramente conservadora e que pretende dar tratamento ao projeto de proteção da cultura e da gestão 

das terras no Brasil. 

Este escrito, portanto, é uma tentativa de organizar no tempo, entre a promulgação da constituição brasileira 

vigente (1988), até o presente (2020), os projetos legislativos que concorrem pela atenção do parlamento nos 

corredores do Congresso Nacional. 

Em um primeiro momento apresentaremos as propostas submetidas ao apreço do Congresso Nacional em dois 

blocos, de um lado aquelas proposituras que tramitaram, ou ainda tramitam, mas que nunca lograram êxito em se 

consolidar e desenvolver a norma jurídica em sentido estrito, perfectibilizado pelo envio ao presidente, seguido de 

confirmação pela sanção e publicação em Diário Oficial. De outro lado, em ato sequencial, apresentaremos a 

tramitação daqueles projetos que ao cabo conseguiram consolidar-se e ser promovidos formalmente a lei em 

sentido estrito. 

Com isso, o leitor verá que a nominação dos agentes políticos demandará um esforço de leitura dos blocos de 

poder que se apresentam, principalmente aquele que nos permitirá ler a “Bancada Ruralista” enquanto um proto-

sujeito que se consolida e mobiliza forças e propostas no Congresso Nacional. Em apresentando o perfil deste 

sujeito político maximizado, podemos correlacionar os projetos de lei que tramitam ou tramitaram nas casas 

legiferantes federais na capital brasileira. Creiamos que, com isso, possamos entender e esclarecer os contornos 

da própria redação e propositura que preenche de moralidade e posição os adereços normativos lá em processo 

de fabricação. 

A teia de sentidos que aqui formulamos pretende, para tanto, passar pela contextualização da questão quilombola 

no Brasil, sem, contudo, ser o objetivo primordial, sequenciado ainda por um esforço explicativo do desenho 

daquilo que se convencionou chamar de Bancada Ruralista para, ao cabo, apresentar os projetos de leis que 

tramitaram no Congresso Nacional entre os anos de 1988 e 2020.
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Instrodução

A perícia é uma das provas mais relevantes em um processo judicial quando os pontos controvertidos 

estabelecidos pelo Juízo no despacho saneador não podem ser solucionados sem intervenção do perito. Dessa 

forma, é necessário que o Juízo, ao analisar o litígio, estabeleça quais situações serão necessárias serem 

investigadas pelo perito, depois, as partes podem oferecer quesitos caso queiram. 

Assim, na ação de competência cível de dissolução parcial de sociedade, quando há as seguintes situações, 

falecimento de sócio, sócio excluído ou que exerceu o direito de retirada, a prova pericial contábil é imprescindível 

para que o juiz possa prolatar a sentença. Como também é nos demais casos que envolve a perícia contábil, pois 

é através desta prova que um valor final será apurado a fim de compor o valor da condenação.

Objetivo

Explanar, através das doutrinas existentes, a imprescindibilidade da apuração de haveres da sociedade quando 

tem-se necessidade de dissolução da mesma.

Material e Métodos

Estudo exploratório, por meio de pesquisa bibliográfica, contendo análise do sujeito da pesquisa, de forma bem 

delimitada, bem como a aplicação da legislação vigente como material utilizado. Com a análise dos dados 

coletados da legislação vigente (não só o CPC como também a legislação específica dos peritos contábeis), é 

possível realizar a conclusão do estudo, investigando a necessidade da realização da perícia.

Resultados e Discussão

Discussão gira em torno de antes ser uma necessidade de o juiz solicitar a perícia para quantificar os haveres, 

para uma obrigatoriedade da Lei através da mudança do CPC. Nesta mudança, consignou-se os requisitos 

essenciais para elaboração do Laudo Pericial, a especialidade do perito, além dos protocolos a serem seguidos 

para a conclusão do trabalho, a fim de levar à pacificação social, dissolvendo a sociedade.

Conclusão

Verifica-se que a perícia, em muitas situações jurídicas, é uma prova relevante para que um processo possa ser 



sentenciado. Em alguns, é imprescindível. Apesar de a legislação determinar que o Juízo não esteja obrigado a se 

vincular a uma única prova para finalizar um litígio, fica claro que, em determinadas situações, a perícia dita à 

sentença. E no caso das dissoluções de sociedade, não é diferente.
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Resumo

Este trabalho visa refletir sobre a fronteira discursiva existente entre a antiga forma de apresentação de trabalhos 

de conclusão de curso na graduação e o “novo” normal de forma remota, imposto pela pandemia da Covid-19, 

pela perspectiva do profissional docente. Propõe como objeto de análise realizar um estudo de caso com 

entrevista semiestruturada de um docente do curso de Direito da Universidade de Cuiabá – UNIC, campus de 

Sinop/MT, sobre a forma proposta e realizada de apresentação dos trabalhos de conclusão de curso dos alunos 

da graduação em 2020/01, sob a perspectiva da fronteira discursiva existente entre a forma anterior e a deste 

semestre. Mobiliza-se conceitos de fundamental importância para a compreensão da constituição de sentidos 

dessa fronteira discursiva estabelecida. Este estudo sobre linguagem se inscreve na perspectiva teórica de 

Fronteiras Discursivas e Análise de discurso materialista histórica, fundada nos trabalhos de Homi Bhabha (2007), 

Cleudemar Fernandes (2015), Michel Pêcheux (1995, 2015), Eni Orlandi (2012, 2015), Cristiane Dias (2018) e 

Cristinne Leus Tomé (2009) e percorre noções teóricas especialmente quanto as condições de produção, 

processos de identificação e memória discursiva. Este percurso deu visibilidade à possibilidade de se estabelecer 

novos e diferentes caminhos por meio das tecnologias associadas à educação no momento atual e conceber como 

a formação docente passou por novo processo de ressignificação de identidade. Concluiu-se, por fim, que o 

momento imposto pela Pandemia da Covid-19 trouxe uma ressignificação não só na forma de apresentação de 

trabalhos acadêmicos, mas também no processo identitário do professor docente.
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Instrodução

Diante da grande complexidade que perpassa as relações jurídicas familiares, o tema da Responsabilidade Civil 

nesse âmbito sempre proveu calorosos debates. Nessa seara, a Alienação Parental refere-se a prática de 

distanciamento físico e emocionalmente um filho de um dos seus genitores. 

Por sua vez, a Síndrome da Alienação Parental caracteriza-se justamente pelo abalo psicológico e emocional 

causado nos infantes que sofreram esse processo de Alienação Parental. Nestes termos: 

[...] ao chegar à vida adulta [...], é frequente o sentimento de culpa pela injustiça cometida contra o genitor 

alienado, bem como depressão, tendência ao suicídio e à repetição da conduta alienadora. Além da revolta contra 

o alienador. Desta forma, com profunda tristeza, ouve-se de adultos que sofreram alienação, a afirmação de que 

perderam ambos os genitores. 

Posta essa situação, infelizmente recorrente, o Direito como ferramenta social necessita debruçar-se sobre essa 

questão e seus desdobramentos.

Objetivo

A presente pesquisa tem por escopo demonstrar a possibilidade jurídica de a Alienação Parental ser tratada com 

uma excludente de Responsabilidade Civil dos genitores pelos Atos Ilícitos praticados por seus filhos menores.

Material e Métodos

Sem qualquer a pretensão de exaurir as discussões acerca do tema, procurou-se suprir a carência analítica e 

teórica sobre o assunto, uma vez que poucos são os autores que desenvolveram pensamentos e conclusões 

referentes a ele, resultando em um número ínfimo de obras publicadas encontrado. Ademais, pesquisou-se em 

todos os mecanismos de buscas do 23 tribunas estaduais da federação sobre decisões que tivessem aplicado 

essa hipótese e não foram localizados precedentes nesse sentido. 

Por esta razão, adotou-se, nesse estudo, a pesquisa bibliográfica e como método de abordagem a dialética.

Resultados e Discussão

Ab initio é importante frisar que a Responsabilidade Civil é a obrigação de uma pessoa ou de terceiro, legal ou 



contratualmente obrigado, de reparar eventuais prejuízos causados ao ofendido, com o intuito de restabelecer o 

ambiente ou as condições em que ele estava inserido antes do dano. No entanto, não se baseia apenas na 

reparação de danos injustos, mas também na preservação do equilíbrio e da ética no entremeio social. 

Ao cabo, conclui-se que, muito embora, por meio de uma visão ligada a viéses principilógicos, seja plausível a 

Alienação Parental assumir a face de excludente de Responsabilidade Civil nos casos de Atos Ilíticos praticados 

por filhos menores, a discussão ainda é incipiente na prática jurídica, não tendo sido encontrado na pesquisa para 

realização desse artigo, um caso sequer, no Brasil, de Corte, Tribunal ou juízo que tenha reconhecido essa 

contigência, até então. Esclarece-se que a pesquisa foi feita apenas nos mecanismos de buscas desses órgãos.

Conclusão

A não exclusão da Responsabilidade Civil do Genitor Alienado nos casos de Atos Ilícitos praticados pelos Filhos 

Menores por certo resultará em decisões inequânimes, pois dissociadas da dura realidade do processo de 

afastamento do filho e, por conseguinte, da falta de ingerência desse na vida do menor, a qual é o oposto do seu 

querer. Por esse motivo, não revela-se justo que seja duplamente injustiçado: pelo alijamento de seu filho, bem 

como pelos atos ilícitos cometidos pelo filho alijado.
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Instrodução

Esse artigo trata a respeito dos alimentos compensatórios devidos aos cônjuges ou companheiros, em função do 

desequilíbrio econômico quando da efetivação da separação ou do divórcio. Relaciona a obrigação alimentar 

reparatória ao dever de indenizar, aplicando-se a responsabilidade civil no Direito de Família. 

Quando falamos sobre os alimentos previstos nos artigos 1.694 e seguintes do Código Civil, temos facilidade em 

avaliar a importância do tema, inclusive por ser um direito fundamental de primeira ordem previsto na Constituição 

Federal: o de viver com dignidade. Por este motivo, não se configuram, apenas, interesses meramente 

econômicos, disponíveis e regidos pelos Direitos das Obrigações.

Objetivo

Tratar sobre os alimentos compensatórios devidos aos consortes, relacionando-os ao direito fundamental a uma 

vida digna.

Material e Métodos

O método utilizado para a investigação é o descritivo e analítico, pois o trabalho está pautado na pesquisa 

doutrinária e jurisprudencial realizadas, além da legislação atinente ao assunto. Pesquisa de decisões no site do 

Tribunal de Justiça do Rio Grande do Sul e Superior Tribunal de Justiça, além de livros e artigos jurídicos. Um dos 

principais autores utilizados para tratar da dignidade da pessoa humana e direitos fundamentais foi Ingo Wolfgang 

Sarlet, que tem uma vasta escrita sobre o tema.

Resultados e Discussão

Este artigo representa o interesse em conhecer com maior profundidade o fenômeno dos alimentos 

compensatórios, uma espécie de indenização que caracteriza um dano patrimonial e extrapatrimonial 

contemporâneo que ainda não está bem definido no ordenamento jurídico brasileiro. 

Partiu-se da leitura que a doutrina e a jurisprudência fazem sobre o tema, para verificar de onde partem seus 

conceitos e argumentos, quais são recepcionados por eles, e tentar encontrar pontos em comum que pudesse 

apresentar todas as características do objeto analisado para serem aplicadas a casos particulares futuros, é a 

problemática enfrentada nesta pesquisa.



Conclusão

Os alimentos compensatórios, para que sejam deferidos, temos o requisito objetivo que é a verificação do 

desequilíbrio econômico e o empobrecimento do credor. Preenchidos tais requisitos, conclui-se pela existência de 

violação do direito a uma vida digna com o consequente dever de indenizar material e moralmente utilizando-se 

para tanto, a cláusula geral da responsabilidade civil pela reparação de um dano injusto.
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Instrodução

A Teoria das Incapacidades não é uma preocupação circunscrita ao presente, sofrendo críticas por ter sido 

construída sob um paradigma patrimonialista e, com isso, ter solapado os direitos existenciais da pessoa humana, 

promovendo verdadeira morte civil daqueles que eram “loucos de todo gênero”, “doentes mentais graves” e outras 

nomenclaturas que categorizavam o “interditado”. Assim, percebe-se o intuito evidentemente patrimonial, cujo 

objetivo era afastar do tráfego jurídico as pessoas que, no entendimento do legislador, não possuíam o 

discernimento necessário para nele atuarem. Nesse diapasão, o Estatuto da Pessoa com Deficiência tem como 

objetivo assegurar a igualdade das pessoas com deficiência, sua inclusão social e cidadania. Todavia, com as 

alterações promovidas, acabou por modificar substancialmente a Teoria das Incapacidades, sua aplicação e seus 

efeitos, o que será objeto de análise crítica.

Objetivo

Estudar a Teoria das Incapacidades, considerando a base teórica sobre a qual foi formulada, e a forma como se 

apresenta hodiernamente. Compreender o instituto da incapacidade, analisando sua origem na teoria brasileira; 

analisar os fundamentos da Teoria das Incapacidades à luz da constitucionalização e personalização do Direito 

Civil; e analisar o EPD e sua influência na Teoria das Incapacidades.

Material e Métodos

No que tange à metodologia, trata-se de uma pesquisa jurídica, que, partindo de uma seleção bibliográfica de 

obras e artigos publicados em revistas e na internet, seguirá a vertente jurídico-sociológica, uma vez que se 

pretende demonstrar a necessidade de se repensar as normas do Código Civil e do EPD sobre a incapacidade 

jurídica, considerando a ordem social e os fundamentos da teoria ora analisada.

Resultados e Discussão

Verificou-se que o atual regramento da Teoria das Incapacidades, sob um pretexto moralmente elevado, esvaziou 

as causas de incapacidade absoluta e, pretendendo atribuir igualdade – mas desconsiderando questões como o 

discernimento individual – esqueceu-se de que a igualdade não pode ser apenas formal. Deve, primordialmente, 



ser material, e tratar de forma igual os iguais e desigual, os desiguais, na medida de sua desigualdade. Colocar 

todas as pessoas no mesmo patamar, sem diferenciá-las, é biológico e socialmente impossível, pelo que merece 

rediscussão o atual regramento das incapacidades.

Conclusão

o panorama que se estabeleceu após a publicação do EPD. Substituiu-se o sistema antigo por um inadequado. 

Perdeu-se a chance de se repensar a Teoria das Incapacidades e adequá-la ao momento atual e aos novéis 

princípios que direcionam as posturas e condutas sociais e jurídicas.
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Resumo

A mulher, no mercado de trabalho, constantemente é vítima de atos discriminatórios, o que se deve a diversos 

fatores, mas principalmente ao papel que a mulher assumiu na sociedade ao longo dos tempos, submissa ao 

homem, o que se evidenciava no âmbito privado e também no convívio social. Dentre os problemas enfrentados 

pela mulher no mercado de trabalho tem-se o assédio moral e o assédio sexual. Este estudo tem por objetivo 

identificar como se caracterizam os assédios moral e sexual praticado contra a mulher no mercado de trabalho. 

Busca-se, ainda, identificar a resposta dada pelo Poder Judiciário, no âmbito da Justiça do Trabalho, às questões 

relacionadas ao assédio. Assim, aborda-se o trabalho da mulher ao longo dos tempos, as garantias asseguradas 

principalmente no âmbito da Organização Internacional do Trabalho. Apresenta-se a proteção conferida à mulher 

pela Consolidação das Leis do Trabalho e pela Constituição Federal de 1988. Averígua-se o conceito e 

características do assédio moral. Abordam-se as diferenças do assédio moral e do assédio sexual, evidenciando 

os aspectos penais. Aborda o posicionamento jurisprudencial. A pesquisa é de natureza qualitativa e o método 

adotado é o dedutivo, pautando-se o trabalho na revisão bibliográfica e documental. Assim, concluiu-se que o 

assédio moral e o assédio material afronta os direitos básicos da mulher no mercado de trabalho, atingindo a sua 

dignidade, fazendo jus à reparação dos danos morais e, eventualmente, dos danos materiais, sendo esta a 

principal resposta do Poder Judiciário.
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Instrodução

A via tecnológica de proteção das obras intelectuais consiste em utilizar uma série de mecanismos que permitem 

identificar os materiais suscetíveis de serem protegidos pelos direitos de autor e que controlam o uso que se faz 

destes, evitando-se perdas econômicas para o titular de direitos de exploração econômica, assim como a violação 

das faculdades pessoais dos seus autores. 

Saliente-se, contudo, que o termo medidas tecnológicas é diverso destes termos que em geral compreendem 

sistemas de informação para a gestão eletrônica de dispositivos; tratando-se, assim, de realidades distintas. 

Note-se que a informação para a gestão eletrônica de direitos consubstancia-se numa realidade mais alargada, 

uma vez que permite a identificação de conteúdos protegidos e a eficácia da utilização de obras segundo a lei e as 

diretrizes impostas pelos titulares de direitos.

Objetivo

O objetivo desta pesquisa é estudar os métodos de controle da utilização da obra protegida por direitos de autor, 

bem como, os mecanismos tecnológicos utilizados para efetuar-se o controle sobre os atos de reprodução no 

ambiente digital da obra protegida pelo direito de autor, com o enfoque nos atos de utilização permitidos, ou seja, 

no âmbito do uso privado.

Material e Métodos

Esta pesquisa será exploratória, com o fim de realizar uma revisão de literatura sobre o tema. Deste modo, a 

pesquisa buscará explorar conceitos, estabelecer relações, analisar dados e enfrentar realidades distintas, com 

vistas a formular problemas e levantar hipóteses, suficientes para se apresentar com clareza os objetivos geral e 

específicos a que se propõe alcançar. 

 

O procedimento metodológico adotado por este projeto de pesquisa é o bibliográfico e documental, posto que, 

pretende levantar informações e explorar conteúdos sobre os métodos de controle da utilização da obra protegida 

por direitos de autor, bem como, os mecanismos tecnológicos utilizados para efetuar-se o controle sobre os atos 

de reprodução no ambiente digital da obra protegida pelo direito de autor, com o enfoque nos atos de utilização 

permitidos, ou seja, no âmbito do uso privado.

Resultados e Discussão



A via tecnológica de proteção das obras intelectuais consiste em utilizar uma série de mecanismos que permitem 

identificar os materiais suscetíveis de serem protegidos pelos direitos de autor e que controlam o uso que se faz 

destes, evitando-se perdas econômicas para o titular de direitos de exploração econômica, assim como a violação 

das faculdades pessoais dos seus autores. 

 

Pondere-se que o impacto destes sistemas de gestão eletrônica será bastante reduzido, por isso fez-se a opção 

no presente estudo por realizar apenas o aprofundamento em matéria dos mecanismos tecnológicos de proteção. 

Aliás é pela utilização destes mecanismos que se avoluma o impacto no respeito aos limites impostos ao titular de 

direitos de autor e mais especificamente no que diz respeito ao limite da cópia privada.

Conclusão

Conclui-se que o risco das medidas tecnológicas de proteção afastarem as utilizações permitidas, bem como, as 

facilidades da inovação tecnológica, são enormes. A exemplo dos mecanismos de controle de reprodução que 

bloqueiam a funcionalidade de “copy-paste”, dificultando, portanto, o exercício da citação, utilização que se 

encontra prevista no rol das permitidas, já que no domínio do uso privado.
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Resumo

O estudo objetiva identificar a participação da mulher na política brasileira, de modo analisar o sistema de reserva 

de cotas à candidatura de mulheres sob a ótica constitucional. A atuação do poder público no sentido de garantir a 

representatividade das mulheres em mandatos eletivos ainda é tímida, devendo evoluir para garantir a 

participação da mulher na construção da democracia. A participação da mulher na política é forma de 

empoderamento, propiciando o exercício da cidadania. A participação efetiva da mulher na política se faz 

necessária para que possua representatividade na tomada de decisões. Ao analisar os dispositivos legais que 

asseguram a participação de número mínimo de candidatas mulheres nos pleitos eleitorais sob a ótica 

constitucional a pretensão é de contribuir para erradicação das desigualdades de gênero na política, identificando 

as causas da sub-representação e alertando para a necessária adoção de medidas que garantam a 

competitividade e o acesso aos mandatos eletivos, de modo que a representatividade da mulher na política 

corresponda proporcionalmente a sua posição social, sem ferir os preceitos constitucionais. As disposições legais 

devem ser interpretadas sistematicamente, abarcando-se os valores dominantes, respeitados e presentes na 

sociedade. Em termos de metodologia o estudo supõe fundamentalmente a pesquisa bibliográfica, possibilitando 

avaliações e considerações pessoais sobre a análise econômica da situação proposta sem afastar-se da 

hermenêutica constitucional.
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Resumo

O estudo pauta-se em evidenciar que, no panorama atual, diante da pandemia do coronavius, surgem situações 

que demandam a intervenção do poder público para proteção da saúde pública, muitas delas impactando 

diretamente na economia do país e nas relações trabalhistas, devendo os atos administrativos serem interpretados 

sob a ótica da hermenêutica constitucional, em especial, quando limitam ou obstaculizam a realização de 

atividades econômicas, impactando nas relações de trabalho. Para tanto, aqui, necessária a contextualização com 

a dogmática da hermenêutica constitucional, objetivando-se lançar mínimos, mas significativos, referenciais 

teóricos que tratam de questões fundamentais para o entendimento do agir administrativo e suas implicações 

sócio-econômicas. Observa-se, inicialmente, o significado de interpretação e hermenêutica, para após, 

compreender o âmbito da hermenêutica constitucional, dotada de peculiaridades que conferem distinção da 

hermenêutica geral. Os atos administrativos além da legalidade devem guardar consonância com Constituição 

Federal, que por sua vez deve ser interpretada sistematicamente, abarcando-se os valores dominantes, presentes 

no seio da sociedade, mas, não olvidando-se da necessidade de se proceder à solução de conflitos, inclusive 

entre princípios constitucionais, através da utilização de critérios de sopesamento de bens jurídicos, que, ao final, 

apresente, em razão do princípio da supremacia da Constituição, a proteção ao bem jurídico de maior relevância. 

Em termos de metodologia o estudo supõe fundamentalmente a pesquisa bibliográfica, utilizando como método de 

abordagem dedutivo, possibilitando breves avaliações e considerações pessoais sobre os atos administrativos 

interpretados sob a ótica da hermenêutica constitucional.
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Instrodução

Em uma sociedade dinâmica e que, cada vez, conta menos horas livres, a tutela do tempo, como um bem jurídico, 

torna-se valiosa. 

Com efeito, é sabido dos transtornos causados, cotidianamente, especialmente aos consumidores, que se vêm 

frustrados e com o seu precioso tempo livre (que poderia ser utilizado, por exemplo, para descanso e lazer) 

ocupado por prestadores de serviços, que se comportam com desídia e desrespeito. 

Assim, e tendo em conta a preciosidade do tempo na sociedade atual, é que se questiona, no presente trabalho, 

se a doutrina pátria o reconhece como um bem jurídico tutelável, e, consequentemente, se é possível 

responsabilizar-se a pessoa (física ou jurídica) responsável pela perda do tempo da outra parte.

Objetivo

Analisar a doutrina brasileira, identificando se é possível atribuir-se responsabilidade civil ao culpado pela perda do 

tempo.

Material e Métodos

Trata-se de uma pesquisa descritiva e exploratória, com o emprego do método dedutivo. 

Quanto às fontes, foi realizada uma pesquisa bibliográfica (em fontes escritas como livros, artigos e 

jurisprudências, trabalhos acadêmicos e outras fontes formais disponíveis na internet). 

Os dados serão registrados em fichas, organizados por assunto, autor, ano e data. A análise e interpretação 

observará a estratégia proposta por Lakatos e Marconi (2009)

Resultados e Discussão

Pode-se afirmar o quanto o tempo é de extrema importância para a humanidade; uma fração de segundos pode 

fazer diferença na vida de muitas pessoas, e, quando desperdiçado o tempo, se causa um grande transtorno. 

Ocorre que, embora o reconhecimento do tempo como um bem jurídico tutelável não fosse assegurado durante 

alguns anos, atualmente, pode-se dizer que tem ganho novos conceitos pelos doutrinadores e juristas. É sobre isto 

que trata o esta pesquisa.



Conclusão

Em síntese, pode-se concluir que, em inicial pesquisa, foi constatado que a responsabilidade civil pela perda do 

tempo vem tendo reconhecimento pela doutrina, que vem criando material que serve de base até mesmo para 

decisões judiciais nos tribunais brasileiros. 

Dessa forma, constatou-se que o tempo vem sendo considerado pela doutrina brasileira majoritária como um bem 

jurídico tutelável, e, portanto, é possível responsabilizar-se civilmente o culpado pela perda do tempo.
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Resumo

A presente pesquisa versa sobre a responsabilidade civil nos contratos de transporte aéreo na perspectiva do 

ordenamento jurídico brasileiro e envolve algumas interfaces do Direito Civil, das relações de consumo, e em 

menor escala, o Código Brasileiro de Aeronáutica e a Convenção de Montreal. Tal temática foi eleita para 

pesquisa bibliográfica devido à imensa quantidade de reclamações de passageiros acerca dos abusos causados 

pelas companhias aéreas que operam no país. Em virtude disso, preocupou-se, didaticamente, em analisar, 

primeiramente, a responsabilidade civil no ordenamento jurídico e suas classificações, em segundo lugar, dedicou-

se aos contratos, com o detalhamento dos contratos de adesão e o contrato de transporte, sem olvidar de discutir 

algumas cláusulas de cinco contratos aéreos. Quanto à metodologia, adotou-se o método indutivo, as pesquisas 

qualitativa e quantitativa. Sobre a pesquisa bibliográfica, levou-se em consideração, doutrinadores de diversas 

áreas como Direito Civil, Direito do Consumidor, Direito Processual Civil, Direito Administrativo, Direito 

Constitucional, principalmente. Conclui-se que é necessário maior participação da sociedade em exigir seus 

direitos, de órgãos como o PROCON, Promotorias do Consumidor, Juizados Especiais, dentre outros, em fiscalizar 

mais, para coibir certos abusos, muitos deles presentes em cláusulas contratuais e também do Poder Judiciário 

em organizar mais oportunidades que fomentem a conciliação, a fim de que diminua a quantidade de demandas, 

procurando manter somente os casos que realmente não caibam outra forma de solução de conflito.



AS ALTERAÇÕES TRAZIDAS PELA LEI N° 13.874/19 NA INTERPRETAÇÃO 

DOS CONTRATOS E NEGÓCIOS JURÍDICOS: BREVES APONTAMENTOS A 

PARTIR DA DOUTRINA PÁTRIA
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Instrodução

Com a entrada em vigor da Lei n.° 13.874, de 20 de setembro de 2019 (conhecida popularmente como a “Lei da 

Liberdade Econômica”), foram alterados vários dispositivos do Código Civil (CC/02). Entre eles, encontram-se os 

artigos 113 e 421, que traçam relevantes regras de interpretação dos contratos e negócios jurídicos celebrados em 

nosso país. 

Por tal motivo, se faz necessário, relevante e urgente, compreender as alterações trazidas pela nova legislação, 

bem como a interpretação que a doutrina pátria majoritária está atribuindo aos seus dispositivos legais. 

Exatamente por isso, realiza-se a presente pesquisa.

Objetivo

Analisar as principais alterações trazidas pela Lei n° 13.874/19 no que se refere à interpretação dos contratos; e, 

ainda, como a doutrina pátria vem compreendendo tais alterações.

Material e Métodos

A metodologia utilizada foi a pesquisa descritiva e exploratória, com o emprego do método dedutivo. 

A pesquisa foi baseada em bibliografias de autores de renome (utilizou-se de livros, artigos, trabalhos acadêmicos 

e outras fontes formais disponíveis na internet). 

Os dados serão registrados em fichas, organizados por assunto, autor, ano e data. A análise e interpretação 

observará a estratégia proposta por Lakatos e Marconi (2009).

Resultados e Discussão

Primeiramente, quanto ao art. 113 do Código Civil, embora a redação do seu caput tenha sido mantida (“Os 

negócios jurídicos devem ser interpretados conforme a boa-fé e os usos do lugar de sua celebração”), foram 

acrescentados os parágrafos 1° e 2°, com diversos incisos, trazendo importantes inovações sobre o tema. 

O artigo 421 do CC, por sua vez, mesmo com a “Lei da Liberdade Econômica”, segue com o mesmo propósito, 

qual seja a função social como limite à liberdade contratual. Ele diz, no caput, que a intervenção nos contratos 

deve ocorrer de modo excepcional. Já em seu parágrafo único, vai eleger o princípio da intervenção mínima e o da 



excepcionalidade da revisão contratual, como a repetição no inciso III do art. 421-A do CC, que vai reiterar a 

excepcionalidade e a limitação da revisão contratual. 

Não há nada de novo, pois a excepcionalidade na revisão contratual já era entendimento doutrinário, bem como 

jurisprudencial.

Conclusão

Pelos fatos mencionados e analisados, percebe-se que, segundo a doutrina majoritária, a “Lei da Liberdade 

Econômica”, no tocante aos contratos e negócios jurídicos em geral, não trouxe grandes inovações, mas somente 

positivou a autonomia privada, confirmando regras e princípios já consolidados pela jurisprudência e pela própria 

doutrina; contudo, não se pode afirmar que tal autonomia tem força obrigatória, ou que a intervenção mínima 

passou a ser um princípio inafastável e absoluto.
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Resumo

O CPC de 2015 trata das possessórias nos artigos 560 a 566, prevendo a realização de audiência de justificação 

no artigo 562. Logo em seguida, no artigo 565, há previsão da realização de audiência de mediação, restando 

limitada aos procedimentos coletivos e de posse velha. Busca-se ampliar a sua interpretação para os 

procedimentos de posse nova, individuais. Adota-se como marco teórico a teoria do processo constitucional de 

Ronaldo Brêtas. Trata-se de pesquisa científica a partir da revisão bibliográfica, somada à análise de decisões 

judiciais, baseando-se no método jurídico-dedutivo.
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Resumo

O presente trabalho científico busca investigar o instituto da prova e suas alterações, proporcionadas pelo CPC de 

2015, aos possíveis efeitos causados pelo crescente uso da nanotecnologia, na atualidade. Faz-se importante 

analisar se a teoria da prova poderá auxiliar os possíveis e reais efeitos do uso dessa novidade quando em 

contato com o ser humano e o meio ambiente. O referencial teórico-metodológico terá por base o método jurídico-

dedutivo, com marco teórico na teoria do Processo Constitucional Democrático.
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Resumo

O afeto pode exprimir-se através do amor, da mágoa, dos ressentimentos, da decepção, do descontentamento, da 

felicidade, enfim, através dos sentimentos que envolvem a particularidade de cada indivíduo assim como cada um 

responde a determinadas situações de conflito na família. Manter o equilíbrio da gestão corporativa com a 

afetividade dos sócios quotistas nas empresas familiares, sempre foi e sempre será um grande desafio. A família é 

protegida pelo Direito, porém deve cumprir o papel para que todos possam garantir a construção pessoal. O que 

parece claro é que os desenhos da família na atualidade trazem a possibilidade de exercício da solidariedade 

entre as pessoas. Dentro deste núcleo destacamos em nossos escritos as empresas familiares.



A FAMÍLIA E O RECONHECIMENTO DE PATERNIDADE SOCIOAFETIVA NO 

ORDENAMENTO JURÍDICO BRASILEIRO
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Instrodução

Entre os destaques relacionados ao Direito de Família, encontra-se em sua própria titulação o cerne de todas as 

discussões dela decorrentes: a concepção de família. Como uma das ramificações dessa concepção, fruto da 

nova interpretação sobre o conceito de família, a filiação deixou de ter relação apenas com a consanguinidade, 

mas adentrou ao âmago das relações sociais de afeto. Sobre o tema sócio afetividade essa pesquisa pretende 

demonstrar a evolução do conceito de família nuclear, perpassando por suas novas estruturações na 

contemporaneidade até adentrar no conceito de socioafetividade e sua estruturação no ordenamento jurídico 

brasileiro.

Objetivo

Compreender o conceito de família e sua relação com a filiação socioafetiva no ordenamento jurídico brasileiro.

Material e Métodos

O artigo acadêmico em tela tem por foco explorar a pesquisa qualitativa bibliográfica disponível em legislações, 

artigos, revistas e periódicos no âmbito da análise do Direito de Família, principalmente com enfoque no 

reconhecimento de paternidade socioafetiva. 

A modalidade de pesquisa escolhida conforme expõe Marconi e Lakatos (1992), proporciona ao pesquisador um 

contato direto com o material escrito sobre determinado contexto, permitindo ao pesquisador a análise e a 

manipulação de informações, considerada o primeiro passo para toda a pesquisa científica.

Resultados e Discussão

Em estudo, nota-se que a filiação socioafetiva já está presente no regimento jurídico pátrio, não se vislumbrando 

nesta fase sua extinção ou desconstrução, tendo reconhecimento da própria jurisprudência que vem ao longo dos 

últimos anos, a qual apresenta o entendimento da possibilidade de existência da filiação socioafetiva; como vê-se 

no julgado abaixo: 

RECURSO ESPECIAL Nº 878.941 – DF (2006/0086284-0) EMENTA: RECONHECIMENTO DE FILIAÇÃO. AÇÃO 

DECLARATÓRIA DE NULIDADE. INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO SANGUÍNEA ENTRE AS PARTES. 

IRRELEVÂNCIADIANTE DO VÍNCULO SÓCIOAFETIVO. Merece reforma o acórdão que, ao julgar embargos de 



declaração, impõe multa com amparo no art. 538, par. único, CPC se o recurso não apresenta caráter modificativo 

e se foi interposto com expressa finalidade de pré questionar. Inteligência da Súmula 98, STJ.- O reconhecimento 

de paternidade é válido se reflete a existência duradoura do vínculo sócio-afetivo entre pais e filhos.

Conclusão

A CF de 88 no Art. 226 que a família é o alicerce da sociedade e, sendo a sociedade dinâmica, permeada por 

relações sociais, políticas e econômicas, faz-se decisivo o acompanhamento da legislação e das reflexões em 

torno do Direito de Família. 

É perceptível a incorporação dos princípios dos Direitos Humanos pelo Direito de Família, passando a considerar 

os indivíduos em suas mais diversas formas de manifestação, guardando seus interesses individuais pelo 

ordenamento jurídico brasileiro.
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Instrodução

No Brasil, o direito de propriedade é consagrado pelo artigo 5º, inciso XXII da Constituição Federal de 1988 

(BRASIL, 1988). O direito de propriedade concede ao seu detentor um conjunto de direitos, possibilitando a plena 

exploração da sua propriedade consistente no seu direito de uso, de percepção de frutos advindos da propriedade 

e da sua plena disposição. Sobre a propriedade recai, sobretudo o direito erga omnes, impondo à toda a 

sociedade o respeito a esses direitos. Inobstante a proteção constitucional da propriedade, o texto constitucional 

impõe que o exercício do direito de propriedade deverá observar a função social de tais propriedades; assim, resta 

evidente que o ordenamento jurídico brasileiro estabelece uma limitação ao exercício dos direitos de propriedade, 

que sempre deverá observar o interesse e a função social, preservando o desenvolvimento do país.

Objetivo

O estudo acadêmico tem como objetivo analisar os limites constitucionais impostos ao exercício da propriedade, 

tendo como objetivo específico a análise epistemológica da influência da ordem constitucional às propriedades 

patenteáveis; ou seja, com aplicação nas invenções ou nos modelos de utilidade.

Material e Métodos

Trata-se de estudo exploratório de natureza qualitativa. O método adotado é a revisão bibliográfica narrativa e a 

análise de documentos públicos, ou seja, legislação relacionada ao objeto deste estudo. A legislação e os estudos 

bibliográficos encontrados foram analisados e selecionados pela sua aderência ao objeto estudado, procedendo-

se assim as exclusões e inclusões por compatibilidade com a pesquisa.

Resultados e Discussão

A Convenção de Paris (1883) e sua revisão em Estocolmo (1967) foram responsáveis pela criação de um 

mecanismo mundial de proteção à propriedade industrial, inclusive no Brasil. A lei de propriedade industrial 

(BRASIL, 1996) tem como objetivo principal, regular a concessão de propriedades industriais, mediante a adoção 

de procedimento totalmente criterioso. A concessão de patentes pelo Instituto Nacional da Propriedade Industrial 

(INPI), concede ao seu titular o direito de propriedade sobre o invento, nas suas diversas modalidades, 

estimulando assim a competitividade, bem como o desenvolvimento econômico e social do país. No entanto, o 



exercício de exploração do direito de propriedade patenteável sofre limitações, diante da finalidade social da 

propriedade, assim nascem as possibilidades jurídicas de licenciamento compulsório das inovações; também 

conhecida como “quebra de patente”.

Conclusão

O detentor da propriedade de inventos ou de modelos de utilidade regularmente patenteada no INPI, possui 

exclusivo direito de explorar a sua economicamente o seu invento, desde que respeite a finalidade social da sua 

propriedade. Assim, sempre que no exercício do direito de propriedade o inventor exercer excessos, que limitam, 

dificultam ou impeçam o acesso da sociedade aos benefícios da pesquisa poderá ter a sua patente “quebrada” ou 

licenciada compulsoriamente.
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Instrodução

Atualmente, em várias regiões do mundo, vive-se um cenário dificilmente visto antes: o cenário do isolamento 

social. Tal situação tem se dado devido ao novo coronavírus, o Sars-CoV-2, que causa o “coronavirus disease of 

2019”, ou COVID-19, e afetará, segundo a Organização Mundial da Saúde (OMS), não somente a saúde pública, 

mas a todos os setores (PAHO, 2020). Nesse cenário de distanciamento, a utilização de Tecnologias da 

Informação e Comunicação (TICs) realizam um papel fundamental na promoção da interatividade entre pessoas e 

empresas (OKANO, 2020). Sobretudo o Teletrabalho, que é conceituado pela Consolidação das Leis do Trabalho 

(CLT) como a prestação de serviços realizada fora das dependências do empregador, com a utilização de TICs 

(Brasil, 1943). É uma modalidade de trabalho que se mostrou uma das alternativas para a continuidade de 

negócios e preservação de empregos nesse momento de pandemia (STÜRMER E FINCATO, 2020).

Objetivo

Conforme Santos (2020, p. 188), o momento de trabalho em casa, o home office, fez surgir para as famílias dos 

trabalhadores muitos desafios. Por isso, o presente trabalho objetiva analisar aspectos relacionados às condições 

e ambiente laborativos do teletrabalhador, bem como seus reflexos na sua saúde, frente esta situação imposta 

pela pandemia da COVID-19.

Material e Métodos

O teletrabalho, após suas modificações legais recentes, proporcionou maior autonomia do trabalhador no 

cumprimento de suas metas e prazos (SANTOS ET AL, 2020). Sob a ótica do trabalhador, no entanto, essa 

flexibilização gerou alguns pontos negativos: confusão entre jornada de trabalho e descanso, prolongamento do 

horário de trabalho, ambiente inadequado para o trabalho, dentre outros (SANTOS, 2020). Aliado a isso, com o 

contexto da pandemia sobrevieram aos trabalhadores outros desafios, como o aumento da atenção dos pais com 

os filhos, agora ociosos em casa; aumento dos afazeres domésticos etc. Assim, faz-se necessário uma maior 

atenção quanto às normas de prevenção aos acidentes de trabalho, bem como a normas ergonômicas e psíquicas 

dos trabalhadores (SANTOS, 2020). Esta pesquisa bibliográfica, de natureza qualitativa e quantitativa, foi realizada 

através da aplicação de um questionário, o qual teve como público-alvo pessoas que aderiram ao teletrabalho em 



virtude da atual pandemia.

Resultados e Discussão

Os dados apresentados a seguir foram coletados com a utilização da ferramenta Google Forms, através de um 

questionário respondido por 62 pessoas. O formulário foi disponibilizado através de um link enviado em redes 

sociais, e os dados coletados, de maneira confidencial, geraram os seguintes resultados: 66,1% eram mulheres, e 

33,9 homens; a maior parte destes (59,7%) tinha entre 31 e 40 anos. 41,9% morava com 3 pessoas, apenas 8% 

morava sozinho. 46,8% respondeu que trabalhou de 5 a 6 meses em teletrabalho, e 30,6% continua nesta 

modalidade. Em relação à qualidade do teletrabalho, 54,8% respondeu que trabalha mais tempo do que antes; 

apenas 17,7% respondeu que trabalha menos, porém alguns comentários foram observados, como “ficou puxado 

demais”, “Trabalho MUITO MAIS que antes”. 74,2% respondeu que encontra dificuldades em separar o espaço 

doméstico do trabalho; 43,5% acredita que sua saúde física piorou; a maioria (46,8%) também acredita que a 

saúde emocional piorou.

Conclusão

Conforme demonstrou esta pesquisa, o teletrabalho, adotado diante da pandemia, piorou a qualidade de vida do 

trabalhador, revelando ser fundamental a observância das normas de proteção à saúde do teletrabalhador, 

especialmente as relacionadas à jornada de trabalho, intervalos de descanso, repouso semanal etc. Sem a 

intenção de esgotar o tema, é essencial que o empregador aprimore as condições do teletrabalho, tendo em vista 

a sua condição mais favorável, e as vantagens desta modalidade.
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Resumo

O principal objetivo da pesquisa é analisar se a doutrina pátria admite a aplicação da Teoria da Imprevisão, em 

virtude da atual epidemia de coronavírus, aos contratos privados, de execução continuada e diferida, a fim de 

revisá-los, ou até mesmo, extingui-los (tendo em conta, especialmente, o princípio da força obrigatória dos 

contratos). 

Trata-se de uma pesquisa descritiva, desenvolvida através de uma abordagem qualitativa, empregando o método 

dedutivo. Concluímos que, provavelmente em virtude de o tema ser muito recente, ainda não se pode apontar um 

posicionamento predominante na doutrina pátria.
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Resumo

Este trabalho tem como objetivo discorrer sobre o teletrabalho como uma nova modalidade de trabalho trazida 

pela Reforma Trabalhista ( lei 13.467/17); elencar suas vantagens e desvantagens; apontar as alterações traídas 

por ela na relação ente empregado e empregador de forma a analisar as implicações positivas e negativas dessa 

nova modalidade laborativa do ordenamento jurídico brasileira. Para tal, faremos uma análise da legislação, 

doutrina e jurisprudência acerca do assunto e tornar possível elaborar um quadro comparativo capaz de elucidar 

os prós e contras dessa nova modalidade de trabalho.
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Instrodução

A era digital é uma verdadeira revolução no acesso à informação e toda essa transformação vem influenciando o 

modo como as pessoas estão se comunicando e interagindo entre elas. Devido a esse avanço tecnológico o 

acervo digital passa a ser relevante no âmbito jurídico sendo reconhecido como um bem de valor econômico e 

sentimental. A herança digital é uma realidade e o Direito precisa avançar lado a lado para alcançar as grandes 

mudanças trazidas no meio social, implicando em definir o que será feito com o acervo digital após a morte do 

titular de contas em plataformas digitais de comunicação e interação social. Destarte, o presente trabalho teve o 

objetivo de analisar a destinação dos bens digitais quando o titular não declara em vida a sua vontade. Enfim, foi 

analisado o tradicional instituto sucessão, confrontando-se a sua adequação à transmissão de bens digitais após a 

morte quando não existir testamento, ensejando assim a sua total proteção.

Objetivo

Cumpre-se informar que o objetivo geral deste trabalho é compreender o que se entende por herança digital, isto 

é, entender de que modo se dá a sucessão dos bens que compõe o acervo digital do falecido. Ou seja, 

compreender a necessidade de tutela jurídica adequada aos bens digitais, confrontando e interpretando a 

legislação existente aplicável ao tema

Material e Métodos

Este trabalho adota qualifica-se por uma pesquisa bibliográfica da espécia qualitativa, que se preocupou em 

realizar a adequada revisão de literatura, utilizando doutrinadores tradicionais e específicos sobre o tema. Além 

disso, realizou pesquisa jurisprudencial sobre os poucos casos trazidos à análise ao judiciário brasileiro. 

Muito embora, o presente trabalho não deve ser entendido como exauriente sobre o tema, já que levanta algumas 

dúvidas a serem respondidas em pesquisa futura, registre-se que ao final apresenta solução temporária, à espera 

de melhor enquadramento jurídico sobre a matéria.

Resultados e Discussão

Em face das mudanças trazidas pela revolução tecnológica ganha espaço a noção de patrimônio imaterial. Assim, 

o acervo digital pode ser compreendido como os de valor econômico que envolvem o acúmulo de materiais de 

autoria própria, como músicas, poemas, textos e fotos; bem como, como aqueles compreendidos de valor 



sentimental ou afetivo, a exemplo do bate papo, salvo em chat, das inúmeras conversas realizadas de forma 

online, da gestão das contas nas redes sociais, dos posts e das senhas de e-mails e outros aplicativos. 

Deste modo, até que se estabeleça um marco regulatório específico para cuidar da matéria, conclui-se que os 

herdeiros do falecido somente devem ter a garantia do direito à sucessão aberta tutelada, quando o falecido assim 

se manifestar. 

Portanto, entende-se que o acesso indiscriminado aos sucessores do falecido do conjunto de bens que compõe o 

seu acervo digital, perpetua-se em violação à garantia fundamental de reserva à sua privacidade e intimidade.

Conclusão

Por fim, este trabalho entende que os herdeiros do falecido só devem ter o direito de gerenciar o acervo digital 

quando o titular desses bens assim o declarar. Notadamente, o contexto atual do ordenamento jurídico brasileiro, 

demanda por uma posição mais conservadora, de proteção especial aos bens imateriais, com elevado cunho 

sentimental, resguardando-se a privacidade e a intimidade do falecido. 

Propõe-se, um novo marco regulatório, que assegure os dados pessoais do falecido.
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Instrodução

O estudante de Direito contemporâneo passa por novos desafios ter êxito em sua preparação: a busca constante 

pelo foco. 

Enquanto lamentávamos nas filas nas copiadoras dos escaninhos que os professores deixavam as matérias da 

semana e a falta de exemplares dos clássicos na biblioteca da faculdade, o atual estudante conta com uma 

avalanche de informações e não sabe nem por onde começar. 

Aliás, a informação está ao alcance de todos, principalmente daqueles que não se importam em ler na tela do 

computador nem é seduzido por uma notificação que chega a cada minuto que se busca a concentração. 

Ao firmar o propósito de estudar o Direito, é preciso ter uma postura diferenciada, saber que a tecnologia é aliada, 

nos proporciona as facilidades das buscas e atalhos na legislação, mas não substitui a facilidade em manusear um 

código.

Objetivo

O presente trabalho tem como objetivo mostrar ao estudante qual o seu principal desafio dentro de uma 

perspectiva a curto prazo, qual a postura que deve adotar, enquanto discente, frente ao que escolheu. A partir do 

momento em que o estudante faz sua matrícula no curso regular de Direito, daí em diante as prioridades passam a 

ser outras.

Material e Métodos

O principal material utilizado foi a convivência com os alunos, anos na docência, ouvindo suas principais 

dificuldades, dramas, bem como doutrinária. 

Esse é um caminho bastante sinuoso, pois o pensamento deve ser o seguinte: o que tenho e o que preciso ter, 

como irei alcançar, qual o nível de conhecimento que irei adquirir, o que realmente desejo com o curso e até onde 

pretendo ir. Terei que “abrir mão” de muitas coisas a curto prazo para tê-las de melhor qualidade a longo, não só 

uma profissão, mas um reconhecimento profissional.

Resultados e Discussão

O estudante precisa aceitar o seu papel dentro das cadeiras acadêmicas e seguir o caminho mais longo em 

detrimento ao mais curto, cômodo e regrado ao insucesso. 



Exemplificando para um melhor entendimento, o professor ao se preparar para uma boa aula, mesmo aquele que 

já detém um conhecimento técnico na matéria, necessita, no mínimo, de uma leitura minuciosa em uns 03 (três) 

doutrinadores distintos, então o assunto da aula será “penas restritivas de direitos”, uma leitura na obra do ilustre 

professor Damásio de Jesus , da página 667 à 730 (63 páginas), passando por Cleber Masson , página 632 à 642 

(10 páginas) e Guilherme de Souza Nucci , página 575 à 597 (22 páginas) totalizando 95 páginas, umas 5 (cinco) 

horas de dedicação, mais apontamentos, powerpoint, em que o docente precisa, de forma clara e objetiva, além 

de ser extremamente didática, sintetizar, ensinar e exemplificar para um público misto.

Conclusão

O fato do aluno ficar 5 (cinco) anos sentado e assistindo as aulas e ao final, aprovado, colar grau, não lhe dá 

conhecimento técnico suficiente para exercer a sua profissão, ao menos para os alunos do curso de Direito, uma 

pergunta é importante e precisa ser respondida pelo discente, quantos livros você leu no decorrer destes 5 (cinco) 

anos? Quantas obras consultou? Ao responder saberemos qual foi o caminho que este estudante percorreu,

Referências

Jesus, Damásio de Parte geral / Damásio de Jesus; atualização André Estefam. – Direito penal vol. 1- 37. ed. – 

São Paulo: Saraiva Educação, 2020. 764 p. 

Masson, Cleber: parte geral (arts. 1º a 120) – v. 1 / Cleber Masson. – 14. ed. – Rio de Janeiro: Forense; São 

Paulo: Método, 2020. 

Nucci, Guilherme de Souza Manual de direito penal / Guilherme de Souza Nucci. – 16. ed. – Rio de Janeiro: 

Forense, 2020.



A SUPREMACIA DO PRINCÍPIO CONSTITUCIONAL DA DIGNIDADE DA 

PESSOA HUMANA DIANTE DO FENÔMENO DA PONDERAÇÃO

Autor(res)

Rosilene Gomes Da Silva Giacomin 

Igor Lucio Dantas Araujo Lemos Caldas

Categoria do Trabalho

Pesquisa

Instituição

UNIME LAURO DE FREITAS

Resumo

A proposta nuclear do presente trabalho reside na análise da ponderação de princípios como instrumento 

propulsor do equilíbrio no âmbito do ordenamento jurídico. O entendimento do processo de equilíbrio normativo 

será buscado a partir do estudo acerca dos sopesamentos proporcionados pelas cargas valorativas trazidas pelos 

princípios, enquadrando-os enquanto mandados de otimização, lição discutida a partir das linhas laureadas de 

Robert Alexy. Verifica-se, também, o estudo da ponderação diante dos pressupostos da argumentação jurídica, 

analisando-se, principalmente, a colisão entre princípios jurídicos, partindo-se dos entendimentos acerca da 

construção de graus de dimensões, em que os princípios passarão por direcionamentos momentâneos para a 

resolução de conflitos. Registre-se, ainda, a análise da ponderação na aplicação do princípio constitucional da 

dignidade da pessoa humana, verificando-se o legítimo enquadramento de tal princípio, tendo em vista o seu 

caráter relativo, em que pese ser um dos fundamentos do ordenamento jurídico pátrio.


