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DIREITO 

 

A (IN) APLICABILIDADE DA LEI DE EXECUÇÃO PENAL E SEUS REFLEXOS NO 

SISTEMA PRISIONAL BRASILEIRO NO QUE TANGE À RESSOCIALIZAÇÃO DOS 

APENADOS 

 

Ludiane Soares Alves 

Rosely da Silva Efraim 

 

Objetivo: demonstrar a (in) aplicabilidade da Lei de Execução Penal (Lei nº 7.210, de 11 de julho 

de 1984), e seus reflexos no sistema prisional, no que tange à ressocialização dos apenados, 

demonstrando a realidade no sistema prisional no âmbito geral, sobretudo, a do Presídio de 

Bocaiuva-MG. Materiais e Métodos: para a realização deste estudo foi utilizado o método de 

abordagem de indução, através de análise dos dados obtidos pela pesquisa de campo, juntamente 

com a bibliográfica, doutrinária e de jurisprudência. Resultados: a LEP (Lei nº 7.210, de 11 de 

julho de 1984) tem como finalidade ressocializar, recuperar, reeducar ou educar os condenados, 

com a possibilidade de contribuir para a reintegração desses ao convívio social. Entretanto, o que se 

encontra na atualidade é um sistema prisional brasileiro em crise, revelando a existência de sérios 

problemas, que afetam não só aos apenados, mas a sociedade como um todo. Nesse sentido, ao 

realizar a pesquisa de campo, percebe-se que há uma contradição entre a LEP e a sua efetiva 

aplicação pelos estabelecimentos penais, já que 56,63% dos pesquisados participam de programas 

de ressocialização, no entanto, somente 50,04% estão sendo ressocializados. Conclusão: portanto, 

foi possível inferir que muito se fala sobre ressocialização, pois 73,18% dos pesquisados conhecem 

o assunto, porém, poucos apenados conseguem se incluir na sociedade depois de cumprir pena 

devido ao preconceito com indivíduos de histórico criminal. Vale salientar que, diante da pesquisa 

de campo realizada, é possível dizer que essa realidade cruel pode mudar, mesmo que seja de forma 

lenta e gradual. 

 

Palavras-chave: Lei de Execução Penal. Sistema prisional brasileiro. Ressocialização. 

 

 

A (IN) CONSTITUCIONALIDADE DO ARTIGO 235 DO CÓDIGO PENAL MILITAR: 

UMA ANÁLISE SOB A PERSPECTIVA DA ARGUIÇÃO DE DESCUMPRIMENTO DE 

PRECEITO FUNDAMENTAL 291 

 

Talita Emanuelle Gomes Silva  

Edmilson Araújo Rodrigues 

 

Objetivo: analisar o artigo 235 do Código Penal Militar (CPM), verificando sua (in) 

constitucionalidade frente aos conceitos de dignidade da pessoa humana, direitos e garantias 

fundamentais em relação ao possível caráter discriminatório à homossexualidade nas Forças 

Armadas, o que poderia trazer insegurança jurídica sobre os interessados, gerando possíveis 

conflitos. Materiais e Métodos: empregou-se, no desenvolvimento dessa análise, o método de 

pesquisa bibliográfica e referenciação científica de legislações vigentes, sendo a abordagem 

qualitativa e de cunho exploratório. Resultado: percebeu-se a inconstitucionalidade do artigo 235 

do CPM, uma vez que a pesquisa trouxe para uma reflexão a questão da insegurança jurídica para 

militares que poderiam se reconhecer em situações nas quais o uso da norma e de seus termos 

poderiam ferir a sua honra subjetiva, já que, por sua orientação sexual, os militares podem ser 

punidos na seara penal, e não só administrativa, caso tenham um comportamento que caracterize 

alguma tendência à homossexualidade. Considerações Finais: existe uma real necessidade de 
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modificação do artigo 235 do CPM com a alteração de termos que afrontem a Constituição da 

República Federativa do Brasil de 1988. Nesse sentido, nota-se que a aplicabilidade fática da lei não 

faria acepções dentre as mais diversas orientações sexuais e evitaria a discricionariedade das 

decisões, bem como o possível caráter discriminatório concernente à homossexualidade dos 

militares nas Forças Armadas. 

  

Palavras-chave: Forças Armadas. Código Penal Militar. Homossexualidade. Discriminação. 

 

 

A APLICABILIDADE DO DIREITO PENAL DO INIMIGO NO ORDENAMENTO 

JURÍDICO BRASILEIRO 

 

Wallisson Thiago Xavier 

Tatiane Santos Neves 

 

Objetivo: analisar os reflexos da Teoria do Direito Penal do Inimigo no ordenamento jurídico 

brasileiro e suas aplicações. Materiais e Métodos: trata-se de uma revisão bibliográfica de autores 

que se dedicaram a escrever sobre o referido tema, além de verificações e análises de leis e 

entendimentos de tribunais superiores. Resultados: a Teoria do Direito Penal do Inimigo explica 

que existe uma dupla diferenciação entre os indivíduos infratores, devendo haver uma separação 

entre o direito penal do inimigo e o direito penal do cidadão. Entretanto, isso suprime diversos 

direitos, o que demonstra a necessidade de aprofundamento na sua utilização. De acordo com o 

Direito Penal do Inimigo, para o cidadão, a pena atribuída será com a finalidade de manutenção da 

vigência da norma e com a função ressocializadora, ao passo que para o inimigo, a finalidade da 

pena será a de eliminar o perigo, sendo que sua pena será mais severa e com a função de 

enclausuração. Conclusão: evidente que tais normas da Teoria do Direito Penal do Inimigo são 

incompatíveis com um Estado Democrático de Direito, porém é importante atentar para a realidade, 

pois o Brasil possui em seu bojo jurídico leis com características presentes na teoria. Contudo, 

devido à sua incompatibilidade com o Estado de Direito, o Estado não pode deixar de buscar 

normas e teorias que contenham, de forma eficaz, o crescimento desordenado dos inúmeros tipos de 

violências. 

 

Palavras-chave: Direito Penal do Inimigo. Punição. Ressocialização. Cidadão. 

 

 

A DURAÇÃO RAZOÁVEL DO PROCESSO PENAL: UM PRINCÍPIO 

CONSTITUCIONAL 

 

Simone Santos Alves. 

Tatiane Santos Neves. 

 

Objetivo: analisar o perigo da demora no andamento do processo penal brasileiro. Materiais e 

Métodos: para a realização deste, utilizou-se de revisão bibliográfica, através de pesquisa 

exploratória e método dedutivo, em busca de uma solução para a problemática. Resultados: 

partindo dos direitos individuais, constatou-se uma grande evolução ao passo que esses direitos 

eram adotados e discutidos como tema de Convenções e o mais importante, assunto abrangido pela 

Carta da Declaração Universal dos Direitos Humanos. Também pode-se analisar quais princípios de 

direito fundamental encontram-se presentes em nossa Constituição Federal de 1988, tais como o da 

dignidade da pessoa humana, o da duração razoável do processo e da celeridade processual. Logo 

após, apresentando o conceito e a percepção de tempo, se constatou que não há um limite temporal 
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em nosso ordenamento jurídico para a prisão em caráter preventivo, mas em contrapartida há o 

instituto do relaxamento de prisão que é concedido quando houver excesso de prazo injustificado, 

verificando a possibilidade de equiparação ao prazo para encerramento da instrução criminal 

previsto na Lei nº 12.850/13. Conclusão: diante de todo o exposto, mostra-se evidente a 

necessidade de reforma legislativa quanto à estipulação de prazos para o encerramento da instrução 

criminal e consequente andamento e finalização do processo. 

 

Palavras-chave: Demora Processual Penal. Duração Razoável do Processo. 

 

 

A EFETIVAÇÃO DOS PROCESSOS DE ADOÇÃO POR CASAIS HOMOAFETIVOS 

 

Maria Esteves Ruas  

Reinaldo Silva Pimentel Santos  

 

Objetivo: analisar a efetivação do processo de adoção por casais homoafetivos, após o 

entendimento dos tribunais brasileiros e, especialmente do Supremo Tribunal Federal quanto o 

cabimento da união estável entre pessoas do mesmo sexo. Materiais e Métodos: tem-se uma 

pesquisa descritiva com intuito qualitativo, baseado em pesquisa bibliográfica, legislação 

pertinente, bem como em site oficiais e jurisprudências que abordam sobre a adoção por esses 

pares. O método de abordagem utilizado foi o dedutivo. Resultados: após entendimento favorável 

do Supremo Tribunal Federal em sede de Recurso Extraordinário, colocação de óbices para a 

realização de adoção sob critérios que considerem a orientação sexual dos indivíduos foi afastada. 

Contudo, propõe-se a necessidade de aprimorar o processo de adoção uma vez que, o preconceito 

velado ainda permanece em critério pessoal-subjetivo. Observa-se que inexistem óbices de caráter 

institucional-legal para a realização da adoção por casais homoafetivos. Entretanto, destaca-se a 

possibilidade de existência de elementos pessoais-subjetivos, ou seja, daqueles sujeitos que 

participarão do processo enquanto representantes das instituições. Conclusão: percebe-se que 

necessário se faz a criação de políticas públicas tanto no aprimoramento do processo de adoção 

quanto a não discriminação da adoção por sujeitos em decorrência da orientação sexual. 

 

Palavras-chave: Homoafetividade. Adoção. Família. 

 

 

A EFICÁCIA DA LEI MARIA PENHA EM RELAÇÃO Á VIOLÊNCIA DOMÉSTICA 

PSICOLÓGICA EM BRASÍLIA DE MINAS-MG 

 

Mariângela Antunes Alcântara. 

Talitha Melo Souto Franco. 

 

Objetivo: analisar a eficácia da lei Maria da Penha e os órgãos e programas estatais responsáveis 

por garantir a sua efetividade em relação à proteção da mulher em circunstâncias de violência 

doméstica psicológica na cidade de Brasília de Minas-MG. Materiais e Métodos: para alcançar o 

objetivo, utilizou-se revisão bibliográfica, doutrinas, legislação, e artigos científicos, método 

dedutivo e realizou-se uma pesquisa de campo, com análise quantitativa, nos órgãos responsáveis 

por atender as mulheres vítimas de violência doméstica psicológica em Brasília de Minas. Para essa 

finalidade, foi elaborado roteiro de entrevista semiestruturada para os profissionais que atuam nesta 

seara e para vítima dessa violência. Foram respeitadas todas as recomendações éticas e 

procedimentais feitas pelo Comitê de Ética em Pesquisa em seu parecer de aprovação. Resultados: 

dentro da perspectiva do estudo, cabe ressaltar que para os entrevistados, a lei tem evoluído para 
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atender as vítimas de violência doméstica psicológica de forma humanizada e especializada. 

Percebeu-se a necessidade de uma delegacia especializada, capacitação aos profissionais, uma casa 

de apoio para receber as vítimas, e a falta de denúncia por parte da própria vítima. Considerações 

Finais: conclui-se que, além de uma assistência pública consistente e efetiva, capaz de garantir 

segurança às vítimas e a certeza que poderão contar com uma rede de apoio e proteção do Estado.   

 

Palavras-chave: Violência Doméstica Psicológica. Lei Maria da Penha. Assistência Social. 

 

 

A FAMÍLIA MULTIPARENTAL: ASPECTOS CONTROVERSOS DO PROVIMENTO 63 

DO CNJ 

 

Anny Caroline Rodrigues Costa 

Cristiano Barbosa 

 

Objetivo: verificar, com base, na doutrina e legislação brasileira, a configuração da família 

multiparental e o provimento 63 do Conselho Nacional de Justiça. Materiais e Métodos: a pesquisa 

proposta foi realizada através do levantamento bibliográfico envolvendo livros e artigos científicos. 

Houve uso da pesquisa exploratória e descritiva sobre as visões teóricas relativas ao tema. 

Resultados: um dos principais pontos trazido pela pesquisa foi o reconhecimento da filiação 

socioafetiva no cartório de registro civil, de forma extrajudicial assim expresso pelo provimento 63 

do Conselho Nacional de Justiça. Conclusão: a conclusão final é de que mesmo com falhas e 

alguns artigos não muito bem explicados dentro do provimento, ele é uma evolução para a 

sociedade e para essa nova forma de composição familiar. 

  

Palavras-chave: Família multiparental. Sociafetividade. Poder familiar. Provimento CNJ 63/2017. 

 

 

A FERTILIZAÇÃO IN VITRO E A APLICABILIDADE DA LEI DO SUS 

 

Carla Aguiar Sousa 

Rosely da Silva Efraim 

 

Objetivo: analisar como funciona o programa de fertilização e a aplicabilidade da Portaria do 

Ministério da Saúde de nº 3.149, de 28 de dezembro de 2012. Materiais e Métodos: no estudo foi 

apresentado pesquisa exploratória transversal, acompanhada de pesquisa bibliográfica e entrevista 

direta com aplicação de questionário, sendo que a coleta de dados foi realizada entre os meses de 

agosto a novembro de 2019. Discussão e Resultados: a partir dos dados obtidos foi possível 

compreender que a Fertilização In vitro é uma realidade na legislação do SUS, e no que tange ao 

município de Montes claros o processo inicia através da Atenção Primária em Saúde (Estratégia de 

Saúde da Família), porém somente no Hospital das Clínicas da UFMG, em Belo Horizonte/MG, é 

que todo o processo em si é realizado. Sendo assim, o número de mulheres beneficiadas pela FIV 

em Montes Claros/MG ainda é pequeno. Conclusão: para que chegue ao conhecimento das 

mulheres que precisam da FIV para realizar o desejo de ser mãe, é necessário maior divulgação 

desse recurso no programa do SUS. 

 

Palavras-chave: Planejamento familiar. Fertilização In vitro. Sistema Único de Saúde - SUS.  
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A IMPLANTAÇÃO DO PJE NA COMARCA DE MONTES CLAROS- MG, ANÁLISE DA 

EFICIÊNCIA PROCESSUAL 
 

Flaviane Alves dos Santos 

Antônio Luiz Nunes Salgado 

 

Objetivo: avaliar a efetividade da utilização do Processo Judicial Eletrônico (PJE) em uma vara 

cível da Comarca de Montes Claros-MG. Materiais e Métodos: foi utilizado o método utilizado 

dedutivo para a investigação, com abordagem quali-quantitativa, pesquisa documental por meio de 

análise comparativa dos andamentos de processos tramitados antes e depois da implantação PJE, 

definindo-se a 1ª Vara Cível da Comarca, processos distribuídos nos períodos de janeiro a março 

dos anos de 2015 e 2019. Resultados: após verificar os passos da implantação do PJE na comarca 

pesquisada e na literatura como se estrutura o conceito de eficiência processual buscou-se na 

empiria analisar o efeito do PJE. Foi possível observar os fluxos temporais de tramitação dos 

processos, verificando-se que houve melhoria no andamento dos processos do PJE em comparação 

com os físicos, com a diminuição no estoque de processos que estavam a espera de resolução. 

Verificou-se a recorrência de gargalos em determinadas fases dos processos. Conclusão: a 

virtualização dos processos judiciais é uma realidade posta, tentou-se verificar a confirmação ou 

não da justificativa apresentada para a implantação, no tocante ao aperfeiçoamento dos andamentos 

e cumprimento dos prazos. Embora a amostra não permita a generalização, no estudo realizado 

verificou-se ganho de eficiência para o jurisdicionado. 

 

Palavras-chave: Processo Judicial Eletrônico. Eficiência. Celeridade Processual. 

 

 

A IMPORTÂNCIA DO INQUERITO POLICIAL  

 

Viny Franthesco Caldeira 

Welberte Ferreira de Araujo 

 

Objetivo: discutir a figura do inquérito policial em todas as suas vertentes, tendo em vista a 

percepção de uma lacuna do ponto de vista acadêmico, na forma de compreensão de tal objeto. 

Materiais e Métodos: a fim de compreensão do objeto optou-se pela pesquisa bibliográfica, 

priorizando o levantamento de informações por meio de analises de doutrina, artigos científicos, 

jurisprudências e legislações sobre objeto escolhido. Resultados: não obstante ressalta-se o papel 

do inquérito policial em todas as suas etapas, antes mesmo da materialização de qualquer tipo de 

processo, podendo se encerrar ali mesmo se não estiverem presentes os requisitos necessários para 

se proceder com o feito. Diversas vezes as decisões são mais fundamentadas nesse instituto do que 

em outras fontes de fundamentação jurídica como, leis, doutrinas, jurisprudência e costumes. Esse 

estudo tem como objetivo analisar a relevância do inquérito policial no sistema jurídico brasileiro. 

Conclusão: após o término do estudo, chega-se ao entendimento que o Inquérito policial é sim de 

suma importância para uma sociedade organizada e humanitária, onde todos os direitos são 

garantidos mesmo em investigações preliminares que podem não chegar a nada. É pertinente ser 

ressaltado que toda prova do Inquérito Policial passa pela avaliação do judiciário podendo ser aceita 

ou descartada, antes de se tornar elemento no processo penal, não ferindo assim os direitos 

constitucionais.  

 

Palavras-chave: Inquérito Policial. Relevância. Pré-processual. Decisões. 
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A PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE NO PROCESSO DE EXECUÇÃO FISCAL SOB A 

ÓPTICA DO NOVO ENTENDIMENTO DADO AO ARTIGO 40 DA LEI 6.830/1980 

 

Thais Rodrigues Pereira 

Ana Flávia Loyola Antunes Pereira Souza. 

 

Objetivo: analisar a prescrição intercorrente, sob óptica do novo entendimento. Materiais e 

Métodos: empregou-se, no desenvolvimento desta análise, o método dedutivo mediante 

procedimento exploratório bibliográfico e documental. Resultados: com o advento do novo 

entendimento, a sistemática da interpretação apresentou queda de -0,4% nos índices de processos 

pendentes no âmbito das execuções fiscais, como base o ano de 2017 e o ano de 2018. Conclusão: 

o novo entendimento vem, na prática, acarretando importantes mudanças, ainda que sutis, nos 

escaninhos dos órgãos jurisdicionais, o que levará a observar, em longo prazo, efeitos satisfatórios 

ao favorecer a resolução de lides entre exequente e executado, alicerçados na principiologia do 

acesso à justiça, cada vez mais célere e eficaz. 

 

Palavras-chave: Execução Fiscal. Prescrição Intercorrente. Novo entendimento do Artigo 40 da 

Lei de Execução Fiscal. Código Tributário Nacional. 

 

 

A PRISÃO CAUTELAR E O SEU PAPEL PARA A PERSECUÇÃO PENAL 

 

Lício Fábio Silva Dias 

Tatiane Santos Neves 

 

Objetivo: analisar a prisão cautelar, suas características e seu papel para a persecução penal. 

Materiais e Métodos: o presente trabalho pauta-se numa perspectiva qualitativa, por meio da qual 

se permitiu fazer uma análise bibliográfica das doutrinas pátrias acerca do tema e de seus institutos. 

Para este trabalho, optou-se por utilizar as doutrinas de Lima (2016), Nucci (2016), Pacelli (2017), 

Grecco (2017), bem como a Constituição Federal de 1988, o Código de Processo Penal, a lei de 

Prisão Temporária e outras que conceituem e auxiliem na produção e na compreensão deste 

trabalho. Resultados: a prisão sempre será um tema de bastante dissonância dentro da sociedade, 

sendo uma modalidade coativa estatal à qual todos estão sujeitos. Dessa forma, numa lacônica 

regressão histórica, depreende-se que as penas evoluíram concomitantemente com a sociedade, não 

mais se falando em vingança privada, em vingança divina e em vingança pública. Hodiernamente as 

penas têm o cunho de retribuição, prevenção especial e ressocialização, com fulcro na Carta Magna 

e demais documentos relativos aos Direitos Humanos. Ao longo do artigo, para um adequado 

entendimento, fez-se imperioso demonstrar qual a diferença entre a prisão, pena da prisão cautelar e 

suas respectivas espécies, quais sejam prisão preventiva, prisão temporária e a prisão em flagrante 

delito e suas espécies, tanto descritas na lei quanto doutrinárias. Com o advento da lei 12.403/11, 

pôde-se inteligir que o legislador objetivou resguardar sobremaneira a liberdade. Conclusão: 

destarte, foi possível concluir que as prisões cautelares têm sido aplicadas com um maior crivo, com 

escopo de aplicação justa de tal instituto. 

 

Palavras-chave: Espécies de Prisões Cautelares. Legislação Penal. Lei 12.403/11. Prisão Cautelar. 

Medidas Cautelares.  

 

 

A REINCIDÊNCIA DO ADOLESCENTE NO ATO INFRACIONAL FRENTE À 

INEFICÁCIA DAS MEDIDAS SOCIOEDUCATIVAS 
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Carla Heliane Pereira Horta 

Tatiane Santos Neves 

 

Objetivo: estudar a (in)eficácia das medidas socioeducativas aplicadas aos adolescentes que 

praticam ato infracional segundo ordenamento jurídico brasileiro. Materiais e Métodos: para o 

desenvolvimento e aplicação dessa pesquisa, foi realizado um estudo bibliográfico e documental, 

tendo como fontes primárias de consulta artigos científicos, livros clássicos e trabalhos acadêmicos, 

além de documentos eletrônicos, acopladas a abordagem de matérias jornalísticas e informações 

divulgadas na mídia, que pudessem dar ênfase ao conteúdo e conclusão do trabalho, oferecendo um 

resultado convincente à defesa do tema proposto. Resultados: observou-se que as medidas 

socioeducativas não possuem aplicabilidade como estabelecido na legislação vigente, todavia 

apenas almejam o caráter punitivo desconsiderando, dessa forma, a intenção de reeducar e 

ressocializar. Conclusão: chegou-se à conclusão que o ECA deveria ser aplicado adequadamente 

para que tais medidas pudessem ter a efetividade integral e com isso, fosse alcançada a reeducação 

e reintegração do adolescente que praticou ato ilícito. 

 

Palavras-chave: Ato Infracional. Estatuto da Criança e do adolescente. Ineficácia. Medidas 

Socioeducativas. Reincidência. 

 

 

A RELATIVIZAÇÃO DA IMPENHORABILIDADE SALARIAL NOS PROCESSOS DE 

EXECUÇÃO 

 

Ronnie de Miranda Martins. 

Tatiane Santos Neves. 

 

Objetivo: avaliar as possíveis consequências em face da relativização da impenhorabilidade salarial 

nos processos de execução, contrariando o disposto no inciso IV do artigo 833 do NCPC. Materiais 

e Métodos: foram revisadas obras literárias, artigos científicos e a legislação pertinente através de 

revisão bibliográfica, de forma a explorar e estabelecer pontos positivos e negativos e aspectos 

quanto-qualitativos, em relação a mitigação da impenhorabilidade salarial. Resultados: buscou-se 

apresentar a evolução histórica dos direitos inerentes ao processo de execução, em um segundo 

momento, fora disposto os princípios norteadores ao processo executório e, após o aprofundamento 

dos pontos bases para a discussão, adentrou-se na análise da literalidade do artigo 833 do NCPC e 

sua possível relativização frente a processos executórios. Observa-se que o STJ tende ao 

posicionamento de que a mitigação da impenhorabilidade salarial seria possível, levando assim, a 

equiparação das dividas comuns às dividas de natureza alimentícia. Por outro lado, ficam evidentes 

os riscos de se julgar e sentenciar sob a égide de termos abstratos como razoabilidade e efetividade. 

Conclusão: por fim, cabe reiterar os riscos da não observação do que está escrito na lei. Claramente 

a justiça pode até ser feita ao caso concreto num primeiro momento, porém, suprimir um direito 

pacificado em detrimento de outro com base em valores jurídicos abstratos, tendência a uma 

fragilização da legislação pátria. 

 

Palavras-chave: Execução. Impenhorabilidade salarial. Inadimplência. Penhora. Relativização da 

Impenhorabilidade.  

 

 

A RESPONSABILIDADE CIVIL DO ADVOGADO PELA PERDA DE UMA CHANCE 
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Julie Mylene Rodrigues Ramos 

Rosely da Silva Efraim 

 

Objetivo: trazer à tona a discussão da aplicabilidade da perda da chance nos casos de desídia do 

profissional da advocacia, quando por ato comissivo ou omissivo deste seu cliente perde a chance 

de ter sua pretensão apreciada ou reformada pelo Poder Judiciário. Materiais e Métodos: utilizada 

a revisão de literatura, e pesquisa bibliográfica, realizadas a partir de materiais, tais como 

referências publicadas em livros, revistas jurídicas, jurisprudências, periódicos e outros. O método 

de abordagem escolhido para a pesquisa foi o dedutivo, esse método faz com que o estudo se inicie 

de conceitos maiores para aos poucos levar o pesquisador a encontrar a resposta dos temas menores. 

Resultados: são retratados os parâmetros passíveis de aplicação às condutas capazes de causar 

danos e, consequentemente ensejar indenização, verificando se a conduta antijurídica do advogado 

foi causa para perda da oportunidade de obtenção de vantagens ou de evitar prejuízo, para que então 

o dano seja reparado. Conclusão: a aplicação da responsabilidade civil do advogado pela perda de 

uma chance somente será aferida quando caracterizar-se a efetiva oportunidade perdida, tendo 

decorrido da conduta omissiva ou comissiva do advogado, que não atuou de forma diligente e 

profissional, repercutindo prejuízos ao seu cliente. Nesse passo, caberá ao magistrado da demanda 

indenizatória averiguar detalhadamente cada caso, evidenciando as situações e os critérios 

necessários e indispensáveis que motivam a responsabilidade do advogado pela perda de uma 

chance. 

 

Palavras-chave: Advogado, Responsabilidade Civil, culpabilidade, chance. 

 

 

A RESPONSABILIDADE CIVIL NOS CASOS DE VIOLÊNCIA OBSTÉTRICA 

 

Lívia Marques Moreira. 

Antônio Luiz Nunes Salgado. 

 

Objetivo: analisar a responsabilidade civil dos profissionais de saúde nos casos de violência 

obstétrica. Materiais e Métodos: empregou-se o método dedutivo, mediante procedimento 

exploratório bibliográfico, que consistiu no exame de obras de direito penal, diretos humanos, leis e 

informações disponibilizadas em artigos sobre o tema. Resultados: a violência obstétrica está 

cotidianamente presente nas instituições de saúde e fere os direitos sexuais e reprodutivos das 

mulheres, além dos direitos humanos, infringindo uma série de prerrogativas asseguradas pelo 

Estado brasileiro, e atinge uma em cada quatro mulheres. Os autores desta prática abusiva e 

criminosa estão sujeitos à responsabilidade civil, como forma de reparação do dano causado a 

mulher durante a gestação ou parto. Em vista da ausência de legislação específica, a 

responsabilidade civil nos casos de violência obstétrica deve ser baseada nas regras gerais do 

Código Civil, do Código Penal e das normas disciplinares das profissões envolvidas. Conclusão: 

verificou-se a importância de edição de Lei específica para tirar o problema da invisibilidade e o 

trazer à tona. Além de especificar punição mais grave para aqueles que consumarem a violência 

obstétrica, a tipificação deste tipo de agressão poderá diminuir ou evitar esta prática, possibilitando 

ainda o aprimoramento das políticas públicas a fim de coibir e prevenir essa prática delituosa.  

 

Palavras-chave: Responsabilidade Civil. Direitos da Mulher. Gestante. Violência Obstétrica. 

 

 

A RESTITUIÇÃO DO PODER FAMILIAR E RESPONSABILIZAÇÃO DO ESTADO  
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Jéssyca Aparecida de Oliveira Santos 

Cristiano Barbosa 

 

Objetivo: discutir a responsabilidade Civil Estatal em casos de ilegalidade da destituição e erros do 

judiciário. Materiais e Métodos: metodologicamente houve a opção de adoção do método de 

pesquisa exploratória, bibliográfica e de revisão de literatura, com uso de técnica historiográfica. 

Resultados: indica dificuldade de efetivação da restituição e indenização pelo Estado, decorrente 

de erro na destituição em razão da dificuldade probatória do dano já que supostamente prioriza-se o 

bem estar do menor. Conclusão: a restituição do poder familiar não acontece de forma automática, 

sendo possível a revogação da destituição desde que ela seja benéfica ao menor. O Estado será 

responsabilizado de forma objetiva, mesmo sendo comprovado o erro, ou a justificativa que atuou 

em prol do menor. A responsabilização acontecerá de forma indireta, pois, a justificativa de atuar 

em prol do melhor interesse do menor parece ser usada como exclusão da responsabilidade, sendo a 

destituição a última medida a ser tomada. 

 

Palavras-chave: Restituição. Destituição. Poder familiar. Responsabilidade Civil.  

 

 

A TIPIFICAÇÃO DO CRIME DE FEMINICÍDIO SOB A ÓTICA DO PRINCÍPIO DA 

IGUALDADE 

 

Lorena Rayane Alfonsin Araújo 

Filomena Luciene Cordeiro Reis 

 

Objetivo: compreender os tipos de violência que existem atualmente contra a mulher, visando 

pensar as legislações existentes que previnem e/ou a protegem, tipificando o crime sob a ótica do 

princípio da igualdade voltada para a dignidade humana. Materiais e Métodos: o estudo adotou 

procedimentos para exemplificar casos concretos ocorridos em Montes Claros, Minas Gerais, 

configurando-se numa abordagem qualitativa. A revisão bibliográfica efetuou-se com o intuito de 

formar arcabouço teórico. A análise de legislações, doutrinas e jurisprudências constituíram parte 

do processo de estudo. O jornal “O Norte de Minas” foi utilizado como fonte de pesquisa, visando 

trazer referências e casos de mortes de mulheres no ano de 2018 ocorridos em Montes Claros, 

conforme propõe Lucca (2008). Resultados: o feminicídio no Brasil é uma expressão máxima da 

violência de gênero. São significativos os números diários de mulheres submetidas à violência na 

sua diversidade como a sexual, assédio, tortura, estupro, violência psicológica, feminicídio, entre 

outros, ocorrido em espaço público ou privado. Conclusão: o Estado brasileiro precisa trabalhar 

políticas públicas de prevenção e conscientização e ofereça formas de apoio e inclusão das mulheres 

violentadas, que pretendem deixar ou já deixaram suas casas. Para, efetivamente, diminuir o índice 

de mortes entre mulheres é necessário que o Brasil invista em maneiras de conscientização do 

agressor, bem como colocar em prática as políticas públicas de prevenção e combater assiduamente 

qualquer tipo de violência para que não sejam feitas, ainda mais, vítimas. 

 

Palavras-chave: Violência Contra a Mulher. Feminicídio. Princípio da Igualdade. Legislações. Lei 

nº 13.104/2015. 

 

 

A VALORIZAÇÃO DA PALAVRA DA VÍTIMA DE ABUSO SEXUAL, COMO 

PRINCIPAL PROVA PARA A CONDENAÇÃO DO ACUSADO 

 

Leidiane Reis de Assis. 
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Daniel Rodrigo Soares. 

 

Objetivo: analisar o valor da palavra da vítima de abuso sexual, bem como a possibilidade da 

palavra da vítima ser utilizada, como principal prova do crime para se alcançar uma sentença 

condenatória. Materiais e Métodos: este estudo foi realizado por meio de pesquisas bibliográficas, 

por meios escritos ou eletrônicos como: livros, artigos científicos, páginas de web (sites), entre 

outros. A seleção dos materiais se deu por meio das plataformas da Capes, Scielo, e Google 

acadêmico. Trata-se de pesquisa qualitativa, realizada por meio de método dedutivo e de 

procedimento técnico bibliográfico e documental, que estudara a possibilidade da palavra da vítima 

de abuso sexual como meio de prova suficiente para sustentar uma condenação criminal. 

Resultados: o estupro é uma conduta criminosa das mais reprovadas pela sociedade, sendo 

enquadrado pela Lei nº 8.072 de 1990 em seu artigo. 1º, inciso V, como crime hediondo, o que 

trouxe mais rigor em sua pena aplicada e no cumprimento da condenação. Conclusão: o 

desenvolvimento deste trabalho ocupou-se em apresentar a importância da valorização da palavra 

da vítima quando se trata de crimes de abuso sexual, pois cometidos de forma clandestina, a não 

deixar vestígios, tornam a palavra da vítima, a prova fundamental da prática do crime, sendo um 

meio pelo qual podem ser apuradas as circunstâncias do crime, confirmar e modificar teses e formar 

novos pontos de vista sobre os fatos, servindo de base para que o juiz possa proferir uma decisão. 

 

Palavras chave: Crimes Sexuais. Valor Probatório. Palavra da Vítima.  

 

 

ABANDONO AFETIVO E A POSSIBILIDADE DE RESPONSABILIDADE CIVIL DA 

FAMÍLIA 

 

Rayanne Chrystine Gomes Santos 

Cristiano Barbosa 

 

Objetivo: efetuar a análise dos requisitos e eventuais possibilidades de responsabilidade civil 

decorrente do abandono afetivo em relação aos filhos e idosos, por parte da família. Materiais e 

Métodos: visando a concretização do estudo, foi estruturado fazendo uso da pesquisa exploratória, 

descritiva, levantamento bibliográfico com revisão sistemática. Resultados: apontam para 

possibilidade jurídica da ação indenizatória em face dos familiares, por outro lado, percebe-se 

dificuldade da efetividade da ação em razão da não comprovação do nexo causal. Considerações 

Finais: a dificuldade consiste em se é possível colocar preço no afeto, a grande maioria dos Juízes 

tem considerado que não se pode indenizar o afeto indo no caminho inverso dos doutrinadores que 

alegam que não se buscam valor monetário, mas sim condenar ascendentes e descendentes omissos 

e negligentes quando deveriam ter prestado assistência material, moral e psíquica necessária. 

 

Palavras Chave: Abandono Afetivo. Danos Morais. Família. 

 

 

ADOÇÃO: EXISTE PRECONCEITO INTER-RACIAL NO BRASIL? 

 

Carla Viviane Martins Viana. 

Edmilson Araújo Rodrigues. 

 

Objetivo: analisar os entraves no processo de adoção de crianças e adolescentes negros no Brasil. 

Materiais e Métodos: o procedimento utilizado fora o bibliográfico, tendo como fonte de pesquisa 

a Constituição da República Federativa do Brasil (CRFB/88), Código Civil Brasileiro (CC/02), 
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Estatuto da Criança e do Adolescente (ECA) e Lei 13.509/17 (Nova Lei de Adoção). Resultados: 

observou-se que ainda é grande a discussão sobre a institucionalização de crianças e de adolescentes 

negros no Brasil que, de certa forma, não atendem as preferências pessoais dos postulantes. Apesar 

das alterações trazidas pela Nova Lei de Adoção ainda não foi possível atingir a ideia principal de 

priorizar o princípio do melhor interesse da criança.  Percebeu-se também que o trâmite da adoção 

no Brasil é acompanhado de estereótipos criados pela própria sociedade, demonstrando por meio 

dos postulantes receios em constituir uma família inter-racial. Nesse sentido, percebeu-se  que 

existe uma poção em não adotar crianças e adolescentes negros devido ao preconceito racial 

preponderante na sociedade brasileira.  Conclusão: notou-se que os entraves no processo de adoção 

oriundos do preconceito racial decorrem de problemas sociais e raciais trazidos pela cultura 

brasileira, e referido problema gera a institucionalização e segregação de crianças e adolescentes 

negros durante o processo de adoção. 

 

Palavras-chave: Direitos da Criança e do Adolescente. Convivência Familiar. Adoção Inter-Racial. 

Preconceito Racial. 

 

 

ANÁLISE DA PERCEPÇÃO DOS ACADÊMICOS DO CURSO DE DIREITO EM 

RELAÇÃO AO CRIME DE IMPORTUNAÇÃO SEXUAL NA CIDADE DE MONTES 

CLAROS / MG 

 

Tarllin Lima Tavares. 

Dayane Ferreira Silva. 

 

Objetivo: analisar a percepção dos acadêmicos do 9º Período do Curso de Direito das Faculdades 

Integradas do Norte de Minas - Funorte, acerca do crime de importunação sexual na cidade de 

Montes Claros – MG, após a publicação da Lei N.º 13.718/2018. Materiais e Métodos: trata-se de 

um estudo com caracterização metodológica de corte transversal, quantitativo, descritivo e com 

pesquisa de campo. A metodologia quantitativa foi aplicada através de questionário 

semiestruturado. Este trabalho contou com uma amostra total de 125 acadêmicos. Os dados 

coletados foram tabulados através do Software Excel. A pesquisa foi submetida e aprovada pelo 

Comitê de Ética em Pesquisa em 26 de agosto de 2019, sob o N.º 3.533.434. Resultados: o crime 

de importunação sexual trata-se de uma tipificação recente, deste modo, tornam-se necessárias a 

divulgação de informações, reflexões e conscientizações sobre esse crime a sociedade em geral, 

pois práticas de importunação sexual ocorrem frequentemente, mas somente após a Lei N.º 

13.718/2018 constitui-se crime e muitos cidadãos ainda não tem conhecimento. A cidade de Montes 

Claros – Minas Gerais está vivenciando um aumento consideravel de crimes de importunação 

sexual, sendo que de janeiro a março de 2019, foram constatados quatro casos. Conclusão: logo, 

deve-se investir na transmissão de conhecimento aos acadêmicos pesquisados acerca da Lei Nº 

13.718/2018, pois a maioria não se encontravam cientes sobre a temática. Portanto, esse resultado 

pode ser o reflexo da sociedade, em que muitos cidadãos não compreendem a Lei Nº 13718/2018 

por se tratar de uma tipificação recente e devido a práticas sociais arraigadas. 

 

Palavras-chave: Crime. Contravenção. Importunação Sexual. 

 

 

ANÁLISE DO SISTEMA PRISIONAL BRASILEIRO  

 

Iasmin Torres Nunes Carvalho  

Thais de Oliveira Faria Baldo 
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Objetivo: analisar as condições das mulheres nos presídios brasileiros, ressaltando a controversa 

entre o montante de garantias fundamentais que lhe são asseguradas, porém nem sempre 

respeitadas. Materiais e Métodos: trata-se de um estudo de caráter exploratório e explicativo, de 

revisão bibliográfica. A pesquisa utilizou dados do ano de 2018, obtidos pelo Infopen, Depen e pelo 

Conselho Nacional de Justiça. Também foram consultados artigos e revistas eletrônicas. Foi 

utilizada, para auxiliar a pesquisa, a legislação com o Código Penal do Brasil de 1940, a 

Constituição da República Federativa do Brasil de 1988 e a Lei n 7.210/84, a qual dispõe sobre a 

Lei de Execução Penal que trata do direito do reeducando nos presídios brasileiros. Resultados: o 

presente estudo fez uma análise do cárcere feminino brasileiro, com especial destaque à violência 

de gênero, considerando o agravamento do estado de vulnerabilidade das mulheres pelo sistema 

prisional e as políticas públicas que norteiam o assunto. Adicionalmente, abordou-se brevemente 

como surgiu o primeiro presídio feminino no mundo e no Brasil. Igualmente analisou-se o cenário 

atual, ressaltando a controversa entre o montante de garantias fundamentais que são asseguradas às 

mulheres apenadas, porém nem sempre respeitadas. Ademais, ponderou-se sobre as condições de 

tratamento e acesso à saúde em que se encontravam as mulheres e gestantes encarceradas. 

Verificou-se que, apesar de o ordenamento jurídico conter normas que assegurem direito à 

dignidade humana a essas mulheres, o que se observou foi um abandono por parte dos governantes. 

Conclusão: embora existam leis e a própria Constituição Federal de 1988 como ferramenta 

garantidora dos direitos fundamentais das pessoas que vivem no cárcere, na prática, há um descaso 

nos presídios femininos por parte das instituições que deveriam garantir esses direitos. 

 

Palavras-chave: Direito. Mulher. Sistema prisional. 

 

 

ANÁLISE DOS DESCONTOS SALARIAIS SOB A ÓPTICA DA POSSIBILIDADE DE 

INSUFICIÊNCIA DO SALÁRIO  

 

Carlos Felipe Mota Pinheiro 

Antônio Luiz Nunes Salgado 

 

Objetivo: analisar as possibilidades legais de desconto no salário e remuneração sob a ótica da 

eventual insuficiência do saldo de salário no que se refere a estes.  Materiais e Métodos: optou-se 

pela realização de pesquisa com abordagem qualitativa por meio do método monográfico. Realizou-

se revisão da literatura atinente à temática, de modo a propiciar a formação do entendimento e da 

discussão proposta. Resultados: o Direito do Trabalho é um dos ramos do direito que possui como 

objeto as leis, normas, princípios e instituições jurídicas que organizam e disciplinam as relações de 

emprego e trabalho, determinando seus sujeitos e as organizações que estruturam e protegem tais 

atividades se embasando em valores que garantam a dignidade dos sujeitos envolvidos, bem como, 

sua proteção. O instituto do salário possui proteção principiológica e é de suma importância dentro 

do direito do trabalho sendo interligado à dignidade do trabalhador de modo que este consiga se 

sustentar e garantir a vida digna de sua família. Conclusão: a conclusão aponta para uma real 

importância associada ao instituto do salário, pois este possui caráter alimentar e é protegido por 

princípios e leis, sendo que, ao se permitir descontos além dos legalmente permitidos abre-se 

margem a eventual insuficiência do saldo de salário colocando em cheque e ataque os princípios 

que regem a constituição federal e direito do trabalho. 

 

Palavras-chave: Direito do Trabalho. Relação de emprego. Salário. Remuneração. Descontos. 
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APLICAÇÃO E EFICIÊNCIA DA LEI DO FEMINICÍDIO NO BRASIL 

 

Brennon Santos Morais 

Tatiane Santos Neves 

 

Objetivo: analisar a eficácia e a inaplicabilidade da lei de feminicídio no Brasil. Materiais e 

Métodos: o estudo foi conduzido por meio de revisão bibliográfica, baseando-se em doutrinas e 

artigos científicos voltados para o assunto em questão. Logo, este trabalho tem cunho descritivo, de 

abordagem qualitativa e quantitativa, tendo como embasamento o Código Penal, a Lei Maria da 

Penha e outros meios para compor o corpus que auxiliaram a pesquisa. Resultado: o intuito deste 

estudo é mostrar o crescimento do machismo e como tem afetado a era atual, destacando a 

necessidade de desconstrução de valores arraigados no Brasil, e como a sociedade o aceita e 

desacredita nas mulheres, no que tange a tomada de decisões. Além disso, será abordado o conceito 

de patriarcado e como este influencia a sociedade diretamente devido a costumes impregnados, 

trazendo o conceito e a forma que o feminicídio foi criado e como funciona sua aplicação. Ademais, 

ainda há comparação com a Lei Maria da Penha e sua criação, apresentando uma breve discussão 

sobre o fenômeno chamado “mortes anunciadas”, e, por fim, uma breve análise do aumento do 

número de casos de feminicídios nos últimos anos. Conclusão: portanto, ficou evidenciado como 

os números relativos à violência contra a mulher cresceram mesmo após a criação das leis; as falhas 

do Estado no que diz respeito à aplicação das legislações e a forma de tratamento das vítimas, 

demonstrando a urgente necessidade de melhora do sistema judiciário brasileiro e na educação 

primária, como forma de desconstruir a cultura machista. 

 

Palavras-chave: Ações estatais. Feminicídio. Lei Maria da Penha. Machismo. Violência. 

 

 

APLICABILIDADE DAS MEDIDAS PROTETIVAS DE URGÊNCIA ÀS MULHERES 

VÍTIMAS DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR 

 

Aliny Mayara Oliveira Rodrigues 

Edmilson Araújo Rodrigues 

 

Objetivo: verificar quais mecanismos estão sendo implantados pelo Estado a fim de garantir a 

eficácia das medidas protetivas de urgência da Lei Maria da Penha quanto à preservação da 

integridade física da mulher vítima de violência doméstica e familiar. Materiais e Métodos: 

empregaram-se, no desenvolvimento desta análise, o método dedutivo e o procedimento 

bibliográfico e documental. Quanto à natureza, é de forma exploratória, tendo o intento de criar uma 

maior afinidade com a temática como forma de compreender e de explicar os fenômenos do mundo 

social relacionados com as medidas protetivas de urgência às mulheres vítimas de violência 

doméstica e familiar, sendo a abordagem feita de forma qualitativa. Resultados: observou-se a 

criação das leis para aperfeiçoamento da Lei Maria da Penha, tais como a Lei n. 13.641 de 2018, 

que tipificou o crime de descumprimento de medidas protetivas de urgência, e a Lei n. 13.827 de 

2019, que autorizou a aplicação imediata de medida protetiva de urgência por autoridade judicial ou 

policial. Está em tramitação o Projeto de Lei n. 3.980 de 2019, que pretende incluir a utilização de 

equipamento de monitoração eletrônica pelo agressor nas garantias de efetividade das medidas 

protetivas de urgência Considerações finais: constatou-se que, gradativamente, o legislador está 

criando normas que possuem a pretensão de garantir a aplicação e o cumprimento das medidas 

protetivas de urgência como forma de combate à violência doméstica contra as mulheres.  

 

Palavras-chave: Lei Maria da Penha. Medidas Protetivas. Eficácia. 
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ASSISTÊNCIAS AOS INIMPUTÁVEIS NO ÂMBITO DO SISTEMA PRISIONAL 

 

Ane Caroline de Jesus Antunes 

Ronilson Ferreira Freitas 

 

Objetivo: avaliar a percepção dos custodiados sobre a assistência material, jurídica, saúde, 

educacional, social e religiosa dispensada às pessoas com transtorno mental custodiadas no presídio 

regional no Norte de Minas Gerais. Materiais e Métodos: a coleta de dados foi realizada por meio 

da observação participante, registros em um diário de campo e entrevistas semiestruturadas e 

gravadas, utilizando um gravador de voz da marca Lótus e um roteiro adaptado, no período de 

outubro de 2019. Como critério de inclusão, foram selecionados dois custodiados cujos relatórios 

psiquiátricos são diagnosticados com transtorno mental, e no momento da entrevista eles 

apresentavam condições psíquicas para responder às perguntas propostas. Resultados: sobre o 

espaço físico foi possível observar que nas celas, há um número superior de custodiados do que o 

adequado. No que tange à assistência à saúde, é notável observar que os custodiados possuem 

atendimento médico e odontológico, como também psiquiatra e psicólogo, além de contar com o 

atendimento do serviço de enfermagem. Diante das informações prestadas, é preciso ressaltar a 

imprescindível necessidade de implantação de um núcleo PAI-PJ na comarca de Montes Claros. 

Considerações Finais: de acordo com a percepção em relação aos custodiados portadores de 

transtorno mental, percebe-se que todas às assistências devidas, são prestadas, entretanto, passíveis 

de melhorias. 

 

Palavras-chave: Lei de Execução Penal.  Assistência Carcerária. Medida de Segurança. Transtorno 

Mental. 

 

 

BENEFÍCIO DE PRESTAÇÃO CONTINUADA: ANÁLISE DO CRITÉRIO DE 

MISERABILIDADE COM BASE NOS INDEFERIMENTOS DOS PEDIDOS EM FACE DO 

INSS NO ANO DE 2018 EM MONTES CLAROS-MG 

 

Sarah Nádna Rodrigues Cardoso 

Edilberto Nicanor Ferreira 

 

Objetivo: analisar o critério de miserabilidade com base nos indeferimentos dos pedidos em face do 

INSS em Montes Claros. Materiais e Métodos: para o desenvolvimento do trabalho optou-se por 

pesquisa qualitativa, buscando matérias em bases de pesquisas eletrônicas e artigos e por meios de 

coleta de dados. Resultados: no ano de 2018 em pesquisa feita na base de dados do INSS, foi 

possível verificar que houve o total de 611 indeferimentos do Loas Idoso sob as alegações que a 

renda bruta familiar per capta supera o critério de ¼ do salário-mínimo, ou seja, não restou 

constatado a miserabilidade alega pela parte no ato do seu requerimento. Nesta toada, nota-se que o 

critério de miserabilidade ou hipossuficiência financeira é um critério objetivo e único por se tratar 

de uma operação numérica na qual a renda de todo grupo familiar é somada e dividida pela 

quantidade de integrantes. Considerações Finais: o Benefício de Prestação Continuada tem como 

objetivo principal proporcionar segurança às pessoas idosas com 65 anos ou mais, que não 

conseguem manter-se por conta própria e em situações inesperadas de risco social. Neste contexto 

que entra em ação a Assistência Social, como uma garantia dos direitos dos menos favorecidos, ou 

seja, aqueles que não possuem condições para contribuir para a previdência social, para serem 
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socorridos pela mesma quando necessitarem, pois, são na velhice que os deixam incapazes de 

prover seu sustento.  

 

Palavras-chaves: Benefício de prestação continuada. Critério de Miserabilidade. Idoso 

 

 

CAPACIDADE CONTRIBUTIVA NA TRIBUTAÇÃO SOBRE O PATRIMÔNIO 

DESTINADO À HABITAÇÃO (IPTU) 

 

Marina Almeida de Freitas 

Ana Flávia Loyola Antunes Pereira Souza. 

 

Objetivo: Analisar a capacidade contributiva na tributação sobre o patrimônio destinado à 

habitação. Materiais e Métodos: empregou-se, no desenvolvimento desta análise, o método 

dedutivo, mediante procedimento exploratório bibliográfico e documental.  Resultados: não é 

apenas o fato do indivíduo possuir um imóvel que faz com que se desprenda uma tributação 

padronizada pelo Município sobre a alíquota do IPTU e sim que o valor cobrado deve ser calculado 

levando em consideração também a capacidade contributiva. Conclusão: a tributação do IPTU deve 

ocorrer em concordância com o signo presuntivo de riqueza alicerçada no caráter pessoal e 

graduados segundo a capacidade econômica do contribuinte. 

 

Palavras-chave: Capacidade contributiva. Tributação sobre o patrimônio. IPTU. 

 

 

CASOS DE VIOLENCIA DOMESTICA NO BRASIL E SUA REDUÇÃO APÓS LEI 

MARIA DA PENHA 

 

Rafael Pereira da Silva. 

Jessica Albuquerque Vieira Oliveira 

 

Objetivo: analisar a violência doméstica. Materiais e Métodos: pesquisa qualitativa com 

abordagem exploratória. Foi realizado procedimento técnico de coleta de dados, desenvolvida uma 

pesquisa bibliográfica e documental. Utilizou-se a Constituição da República Federativa do Brasil 

de 1988, que estabelece diversos princípios de proteção aos direitos das mulheres, nos quais se 

destacam a dignidade da pessoa humana, a igualdade e a liberdade. Resultados: foi criada a Lei 

Maria da Penha, com o intuito de reforçar a proteção dada pela CRFB/88 e garantir ainda mais a 

proteção às pessoas do gênero feminino. Conclusão: foi criada a Lei nº 11.340/06 com intuito de 

reforçar a proteção à mulher. 

 

Palavras-chave: Violência doméstica. Liberdade. Proteção à mulher. 

 

 

COLABORAÇÃO PREMIADA APLICADA AOS CRIMES DE COLARINHO BRANCO 

 

Raniele Jéssica Santos Fernandes. 

Daniel Rodrigo Soares 

 

Objetivo: verificar a aplicabilidade da colaboração premiada no combate aos crimes do colarinho 

branco. Materiais e Métodos: foi utilizado o método dedutivo, pesquisas bibliográficas, 
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jurisprudências e textos legais existentes sobre o tema. Resultados: é possível observar que, o 

instituto da colaboração passou por evoluções, sofrendo ampliações e aperfeiçoamentos para melhor 

atender e contribuir na persecução penal, obtendo com maior celeridade na busca pela justiça, o 

esclarecimento dos fatos. Conclusão: durante a construção deste trabalho evidenciou-se que a lei da 

colaboração contribui na redução dos crimes que antes ficavam impunes como o crime do colarinho 

branco. 

 

Palavras-chave: Aplicabilidade. Colaboração Premiada. Crimes do colarinho branco. 

 

 

CONDIÇÕES DE TRABALHO DOS AGENTES PENITENCIÁRIOS NO EXERCÍCIO DE 

SUA FUNÇÃO 

 

Victória Rodrigues Dias Alves 

Ronilson Ferreira Freitas 

 

Objetivo: avaliar os reflexos dos Direitos Trabalhistas dos Agentes penitenciários em exercício de 

suas funções, nas dimensões trabalhistas, sociais, psicológicas e de saúde. Materiais e Métodos: 

aconteceu no Presídio Regional de Montes Claros – MG. A população do presente estudo foi 

composta por agentes penitenciários ativos. Para o desenvolvimento do presente estudo, foi 

utilizado como instrumentos: o Termo de Concordância da Instituição, o Termo de Consentimento 

Livre e Esclarecido e um questionário elaborado pelos próprios pesquisadores com base nos estudos 

de Boccalon et al. (2002), Molina (2009) e Fernandes et al. (2002). Resultados: os dados mais do 

estudo são o das condições de trabalho dos Agentes. Estes são: 66,6% informaram que a 

infraestrutura para o desenvolvimento do trabalho é prejudicial e sofrem pressão no trabalho, 84,8% 

informou que o clima e a organização do ambiente de trabalho fornecem insatisfação e 21,2% 

desses profissionais já sofreu agressão no trabalho. Quando questionados se trabalham com 

disposição, 30,4% dos agentes afirmaram que não, 8,1% já foram diagnosticados com problemas 

psicológicos e 27,3% apresentam indícios de problemas psicológicos. Conclusão: o trabalho 

descreveu as condições de trabalho dos agentes penitenciários. Reforçou a necessidade da 

implantação de políticas públicas com o objetivo de melhorar as condições desses profissionais, 

garantindo assim seus direitos trabalhistas no exercício profissional. 

 

Palavras-chave: Agentes. Exercício. Direitos. Trabalhistas. 

 

 

CONSIDERAÇÕES SOBRE A ADOÇÃO TARDIA NO BRASIL 

 

Ézzia Lago Botelho 

Maria Fernanda Soares Fonseca 

 

Objetivo: apresentar a regulamentação legal brasileira sobre o instituto da adoção com foco na 

possibilidade de realização da adoção tardia como objeto de promoção da efetiva convivência 

familiar e comunitária às crianças e adolescentes, conforme determinado por lei. Materiais e 

Métodos: para desenvolvimento do trabalho foi utilizada a pesquisa bibliográfica, através do 

método qualitativo, com seleção de doutrinas, livros, publicações científicas e legislações sobre o 

tema. Resultados: no Brasil, a adoção continua sendo compreendida como uma forma de inserir a 

criança no seio de uma família substituta, mas introduzindo a ideia de excepcionalidade. O processo 

é rígido e burocrático e identifica-se um alto número de crianças e adolescentes institucionalizados 

aguardando a possibilidade de formação de uma família. Considerações finais: embora possa se 
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constatar grandes avanços que permeiam o instituto da adoção, identifica-se que necessário se faz 

todos os procedimentos burocráticos para sua concessão, uma vez que devem ser muito bem 

analisados os anseios dos envolvidos, para que realmente se estabeleçam laços familiares e que a 

criança/adolescente que for inserida em família substituta tenha seus direitos garantidos. 

 

Palavras-chave: Adoção Tardia. Processo. Criança/Adolescente. Família. 

 

 

DIREITO PENAL DO INIMIGO 

  

Lucas Mateus Santos Silva  

Tatiane Santos Neves 

  

Objetivo: avaliar a supressão de Direitos e Garantias Fundamentais causadas pela ineficiência do 

Estado. Materiais e Métodos: foram utilizados materiais bibliográficos, doutrinas, artigos 

científicos e pesquisas realizadas por instituições governamentais relacionadas ao sistema 

carcerário, a fim de encontrar elo entre a supressão de direitos dos presos com o sistema de 

segurança pública. Resultado: o Direito Penal do Inimigo vem contaminando o Direito Penal 

Comum e percebe-se que nos últimos anos, tem consolidado políticas de segurança públicas 

adotadas por países conhecidos por serem rigorosos no âmbito penal. Aos poucos e de forma 

paulatina, verifica-se que em alguns aspectos penais, o Direito Penal do Inimigo começa a ganhar 

visibilidade dentro do sistema penal nacional e internacional. Conclusão: conclui-se que nas 

últimas décadas o Brasil tem adotado medidas fora da legalidade vigente no país, onde coloca, 

primeiramente, o objetivo de punir, e posteriormente, a reintegração do preso ao convívio social. As 

políticas públicas defendidas pelo Estado não goza de credibilidade por que ela retira de indivíduos 

selecionados os direitos e garantias fundamentais conquistados pela Constituição Federal de 1988. 

 

Palavras-chave: Direito Penal. Direito Penal do Inimigo. Gunther Jakobs. Supressão de Direitos e 

Garantias Fundamentais.  

 

 

DIREITOS HUMANOS COMO FUNDAMENTO DA CIDADANIA E SEUS DESAFIOS 

 

Brendha Martins Freire 

Rosely da Silva Efraim 

 

Objetivo: demonstrar os principais desafios enfrentados pelos Direitos Humanos no que tange à 

aplicabilidade dos princípios previstos na Declaração Universal dos Direitos Humanos e a 

importância da educação desses direitos para a fundamentação da cidadania. Materiais e Métodos: 

foi utilizada a revisão de literatura, através da pesquisa bibliográfica, valendo-se de doutrinas de 

mestres especialistas no assunto e a metodologia aderida foi o método de procedimento dedutivo. 

Resultados: analisou-se o indispensável papel da educação em direitos humanos para o exercício da 

cidadania, reconhecendo que o conhecimento é um dos meios inibidores da deturpação do 

entendimento acerca dos direitos humanos e um dos principais impulsionadores para uma sociedade 

justa e igualitária, buscou-se também analisar os desafios enfrentados pelos direitos humanos que 

dificultam sua efetividade Conclusão: em tempos em que há um evidente comprometimento das 

conquistas democráticas, faz-se necessário enfrentarmos os desafios por nós deparados a fim de 

erradicar esta crescente ideologia de xenofobia, sexismo, racismo, homofobia, intolerâncias ao 

outro. Faz-se necessário reafirmar e investir no princípio da igualdade como significado de uma 
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democratização e na educação para fundamentação da cidadania a fim de construir uma sociedade 

mais justa e igualitária.  

 

Palavras-chave: Conquistas. Desafios. Direitos Humanos. Educação. 

 

 

DOLO EVENTUAL OU CULPA CONSCIENTE EM HOMICÍDIOS NO TRÂNSITO 

 

José Eustáquio Alves de Morais Júnior 

Welberte Ferreira de Araújo 

 

Objetivos: analisar a aplicabilidade dos aspectos caracterizadores do dolo eventual e culpa 

consciente nos homicídios decorrentes de acidentes de trânsito em casos de embriaguez através de 

jurisprudências e doutrinas. Materiais e Métodos: a pesquisa proposta apresenta cunho qualitativo 

com revisão bibliográfica, fundamentada em uma construção doutrinária, normativa e 

jurisprudencial. Resultados: o estudo em questão aponta que o tema não apresenta consenso no 

âmbito jurídico, mesmo após decisão do Supremo Tribunal Federal (STF) estabelecendo que em 

suma maioria, o dolo eventual se trata de uma exceção julgada, sobressaindo então a culpa 

consciente, por se tratar de uma pena menos gravosa, que não precisa de elementos consistentes 

para tal caracterização. Diante das jurisprudências analisadas, foi percebida a cautela de se julgar o 

autor de um crime que estava por dirigir veículo automotor embriagado, obtendo como resultado 

um homicídio, com uma pena menos gravosa da que realmente se adequa. Considerações Finais: 

Em decorrência, da aplicabilidade da culpa consciente sobressair sobre o dolo eventual, percebe-se 

que a vontade do agente, e o resultado não são levados em consideração, tendo em vista uma pena 

mais branda, diante de um crime contra a vida. Aponta ainda que o dolo eventual se trata de uma 

exceção mediante a culpa consciente, visto que sua aplicabilidade não tem tanta força, quanto a 

aplicabilidade da culpa consciente nos acidentes de trânsito. 

 

Palavras-chave: Dolo Eventual. Culpa Consciente. Acidente de Trânsito 

 

 

EXECUÇÃO DA PENA APÓS CONDENAÇÃO EM SEGUNDA INSTÂNCIA 

 

Jefferson Fagner Barbosa Silva 

Rosely da Silva Efraim 

 

Objetivo: discorrer acerca da (in) constitucionalidade da execução da pena após condenação em 

segunda instância, diante da possível contradição para com os princípios constitucionais. Materiais 

e Métodos: para o desenvolvimento do presente artigo foi utilizada revisão de literatura, através de 

pesquisa bibliográfica, além de pesquisas descritiva e exploratória, utilizando periódicos, artigos, 

monografias, jurisprudência, doutrina, através de sites essenciais para o estudo: Scielo, Portal Capes 

e Vlex. Foram selecionados e utilizados, materiais publicados nos últimos 10 (dez) anos. 

Resultados: através da pesquisa de decisões, jurisprudências, doutrinas e entre outras opiniões 

jurídicas, percebe-se que o tema ainda é muito controverso em nosso país, o que pode se notar na 

decisão do Supremo Tribunal Federal, a qual foi decidida por seis votos a cinco, ou seja, 

praticamente a metade dos votos foi contrária à decisão estabelecida, porém, é a maioria. 

Conclusão: diante da pesquisa realizada, e todos os dados obtidos para tanto, se demonstrou clara a 

inconstitucionalidade quanto à possibilidade de execução da pena após condenação em segunda 

instância, ou seja, início de seu cumprimento antes do trânsito em julgado de sentença penal 

condenatória, além de ferir diversos princípios inerentes tanto à Constituição da República de 1988 
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quanto ao Código de Processo Penal, e atingindo ainda, normas estipuladas em tratados 

internacionais adotados pelo Brasil.  

 

Palavras-chave: Execução da pena. (in) constitucionalidade. Segunda instância. Princípios 

constitucionais.  

 

 

FEMINICÍDIO E POLÍTICAS PÚBLICAS PREVENTIVAS: UMA ANÁLISE ACERCA DO 

COMBATE À VIOLÊNCIA CONTRA A MULHER 

 

Nicole Pereira Telles 

Filomena Luciene Cordeiro Reis  

 

Objetivo: entender conceitualmente o que é violência doméstica, assim como conhecer e identificar 

as políticas públicas, sua aplicabilidade  e deficiências, que permitem  a culminância do 

feminicídio, constatados através da pesquisa de casos concretos na Revista “Veja”, datada de 2018. 

Materiais e Métodos: a pesquisa é qualitativa, descritiva e exploratória. Para tanto, a revisão de 

literatura e estudo de legislações se fizeram necessários. Para a construção da narrativa do estudo, a 

análise da revista “Veja” de 2018 constituiu uma fonte importante por meio dos artigos que 

contemplam a temática e/ou casos concretos. Resultados: as análises da revista “Veja” 

possibilitaram observar como a temática é tratada na imprensa. A edição nº 2.564, datada de 10 de 

janeiro de 2018, remete a novos indicadores de conduta acerca da intolerância e como as pessoas 

confundem gentileza com assédio, prática de intimidação e desrespeito. Aponta, ainda, que, 

segundo o Conselho Nacional de Justiça, 88% das ações de assédio, em 2016, ocorreram no local de 

trabalho. A revista “Veja” demonstrou, por meio das reportagens, como o assunto é preocupante na 

sociedade brasileira. Conclusão: ao examinar e interpretar as reportagens da “Veja” compreendeu-

se que a violência específica de gênero, dirigida contra mulheres, geralmente, acontece no âmbito 

familiar. Constatou-se, portanto, a partir do conceito de feminicídio, ou seja, matar uma mulher por 

ser mulher, que esse é um fenômeno que decorre de uma combinação de fatores pessoais e 

socioculturais, sendo uma relação estruturada na desigualdade, na opressão e na violência.  

 

Palavras-chave: Direito Penal. Feminicídio. Violência Contra a Mulher. Deficiências Legislativas. 

Políticas Públicas Preventivas. 

 

 

FEMINICÍDIO: O AUMENTO DO ÍNDICE PERANTE A NÃO APLICABILIDADE DA 

LEI MARIA DA PENHA  

 

Gabrielle Aparecida Versiani Britto de Faria 

Filomena Luciene Cordeiro Reis  

 

Objetivo: analisar o feminicídio e verificar o aumento do seu índice perante a não aplicabilidade da 

Lei Maria da Penha. Materiais e Métodos: a pesquisa se configurou na abordagem qualitativa. Para 

tanto, a revisão bibliográfica efetuou-se por meio das leituras de artigos científicos, legislações, 

doutrinas e jurisprudências, a fim de possibilitar a formação do arcabouço teórico do tema em 

estudo. A análise das leis nº 11.340/2006 e nº 13.104/2015, instituíram fontes para compreensão da 

pesquisa. Outro insumo importante para o exame e interpretação consistiu na revista “Isto é”, que 

apresentou matérias com casos de agressões e mortes de mulheres em 2019 no Brasil. Utilizou-se de 

métodos e técnicas próprias da análise de periódicos, conforme propõe Regina de Lucca (2008). O 

estudo também se enquadrou como quantitativo, cujos dados governamentais que tratam do assunto, 
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apresentaram índices numéricos, principalmente mortes de mulheres no formato feminicídio. 

Resultados: o tema feminicídio é uma temática pertinente para análise na conjuntura da sociedade 

atual, porque certifica-se a constância e alto índice de mortes de mulheres no Brasil, motivada por 

vários fatores, sobretudo pelo modelo padrão machista encontrado, ainda nos dias de hoje. Desta 

forma, constata-se que existem duas leis criadas com o intuito de coibir esse tipo de ação ou punir 

os responsáveis por sua ocorrência, contudo, muitas vezes, são as próprias vítimas que omitem as 

agressões. Conclusão: após a realização da pesquisa, verificou-se que, apesar das leis nº 

11.340/2006 e nº 13.104/2015, há muitas ineficácias, pois averiguou-se realidades de agressões, 

culminando, ininterruptamente, no feminicídio. 

  

Palavras-chave: Feminícidio. Violência Contra Mulheres. Medidas Protetivas. Legislações. Lei 

Maria da Penha. 

 

 

FILHOS DO CORAÇÃO: ADOÇÃO DE CRIANÇAS E ADOLESCENTES POR CASAIS 

HOMOAFETIVOS NO BRASIL 

 

Maria de Lourdes Pereira 

Welberte Ferreira de Araujo 

 

Objetivo: discutir, à luz da legislação vigente no Brasil, doutrinas e as jurisprudências, a adoção de 

crianças e adolescentes por pares homoafetivos. Materiais e Métodos: o estudo define-se como de 

cunho qualitativo, com o uso da pesquisa bibliográfica para a compreensão do fenômeno da adoção 

de menores por casais do mesmo sexo. Foi analisada a Constituição da República Federativa do 

Brasil, de 1988 (CRFB/88), bem como o Código Civil de 2002 (CC/02), o Estatuto da Criança e do 

Adolescente, de 1990 (ECA/90), e jurisprudências atinentes ao caso. Resultados: os resultados 

permitiram considerar, ao final da pesquisa, que, levando-se em conta o melhor interesse da criança 

e do adolescente, a adoção passa a ser um ato solene o qual, além de observar os requisitos legais, 

gerando uma relação jurídica de parentescos cível, mesmo entre pessoas estranhas, torna-se uma 

instituição híbrida, com presença de um contrato de Direito de Família na formação do ato adotivo e 

da intervenção do juiz que institucionaliza a adoção, por meio de sentença, dando-lhe solenidade e 

estrutura. Isso ocorre porque, em se tratando de seres humanos e da convivência, não se pode deixar 

de observar, nos processos de adoção, o aspecto psicológico e afetivo existente. Considerações 

Finais: por meio das discussões apresentadas, fundamentadas nas doutrinas e jurisprudências nos 

diversos tribunais e, incluindo, o STF, fica evidente a unanimidade pela eficácia erga omnes e efeito 

vinculante, em julgar a adoção de menores por pares homoafetivos, nos mesmos moldes da união 

estável heteroafetiva, com a ressalva de que apenas um dos integrantes da união homoafetiva pode 

registrar-se como adotante. 

 

Palavras-chave: União estável. Pares homoafetivo. Adoção 

 

 

(IM) POSSIBILIDADE DAS INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS DE COBRAR 

EMPRÉSTIMO PESSOAIS ATÉ O LIMITE DE 35% DOS PROVENTOS DOS 

CORRENTISTAS QUE RECEBAM SALÁRIO EM CONTA 

 

Bruno Costa LimaMaria  

Luiza Sapori Toledo Roquette 
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Objetivo: compreender a possibilidade ou impossibilidade das instituições financeiras cobrarem 

empréstimos pessoais até o limite de 35% dos proventos em que correntistas recebam salário em 

conta. Materiais e Métodos: para realização do presente trabalho foi utilizado como método a 

revisão bibliográfica onde foram analisados a legislação Pátria pertinente, como a Constituição 

Federal de 1988 e o Código de defesa do consumidor, as decisões judiciais, a coleta da 

jurisprudência, a telemática com sítios governamentais como o do Banco Central do Brasil. Para 

que se alcance o equilíbrio entre as partes, é necessário comparar os contratantes. Resultados: este 

artigo evidenciou alguns pontos sobre o ato de haver a possibilidade ou impossibilidade das 

instituições financeiras cobrarem empréstimos pessoais em conta-corrente acima dos 30% de seus 

proventos e divisão de entendimento da doutrina e da jurisprudência e que em determinadas 

situações acarretam conflitos entre clientes e instituições financeiras desnecessárias que 

sobrecarregam o judiciário por falta de informação e resoluções assertivas e aumento significativo 

de insegurança jurídica. Conclusão: acerca do tema é necessário relatar as questões do 

entendimento jurisprudencial quanto ao limite de 35% de desconto nos contratos mostra que é 

possíveis instituições financeiras descontem valores em conta bancária dos devedores, desde que 

limitado ao patamar de 30%. Dessa forma, preservasse a dignidade da pessoa humana e aplica-se o 

princípio da proporcionalidade atendendo ao interesse de ambas as partes. 

 

Palavras-chave: Empréstimo. Devedor. Consignado. 

 

 

(IN) IMPUTABILIDADE DOS PSICOPATAS NA PRÁTICA DE CRIMES: UMA ANÁLISE 

SOB A ÓTICA DO CÓDIGO PENAL BRASILEIRO 

 

Camilla Fernandes Martins Cardoso Silva 

Maria Luiza Sapori Roquette 

 

Objetivo: analisar a (in) imputabilidade dos psicopatas na prática de crimes sob a ótica do Código 

Penal Brasileiro. Materiais e Métodos: para elaboração da pesquisa, utilizou-se como método de 

abordagem o dedutivo, tendo em vista que procede de um estudo geral acerca dos psicopatas para se 

alcançar o conhecimento específico sobre a (in) imputabilidade na prática de crimes sob a ótica do 

Código Penal Brasileiro. Ainda, quanto ao método de procedimento, adotaram-se os métodos 

comparativos e exegéticos, por se tratar de estudo com vistas a ressaltar as diferenças e 

similaridades entre fatos e períodos. Relativamente às técnicas de pesquisa, fez-se uso de pesquisa 

bibliográfica, pois o estudo foi embasado em livros, legislações e outras produções bibliográficas 

acerca do tema analisado. Resultados: os resultados apontam que tem de haver uma maior 

verificação da forma como a pena está sendo aplicada, lembrando que os psicopatas não são 

considerados como os criminosos “comuns”, e que necessitam de um tratamento especial, visto que 

tem sua capacidade parcialmente reduzida. Conclusão: os psicopatas não se enquadram no caput do 

artigo 26, e sim no parágrafo único do referido artigo. Ou seja, são considerados semi-imputáveis.   

 

Palavras-chave: Psicopatia. Código Penal. Imputabilidade. 

 

 

INFANTICÍDIO INDÍGENA E SUAS CONSEQUÊNCIAS 

 

Kleber Lorymmer Nunes Vassalo Bélem 

Daniel Rodrigo Soares 
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Objetivo: demostrar as consequências do infanticídio indígena no Brasil. Materiais e Métodos: foi 

utilizada a revisão de leitura, através de pesquisa bibliográfica, valendo-se de doutrina de mestres 

especialistas nesse assunto e de operadores do direito para o alcance do esclarecimento das 

indagações destacadas na pesquisa. Almeja-se que a problemática apresentada esclareça duvidas do 

leitor a fim de que haja mudanças viáveis e cabíveis pertinentes no infanticídio indígena. 

Resultados: o presente trabalho analisou, e ficou claro que o grande impasse do tema, e justamente 

o grande conflito entre resguardar estes dois direitos imprescritíveis, a Diversidade Cultural e o 

Direito a Vida, para que haja uma harmonização entre os membros de uma sociedade. Conclusão: 

por fim há possíveis soluções para a questão do infanticídio indígena, que está ligada a criação de 

políticas públicas por parte do Estado, a fim de dar mais assistência às famílias indígenas, com 

profissionais capacitados e suficientes para atender a todos. Também, acolher as crianças rejeitadas 

por suas tribos é outra maneira de cessar as mortes de crianças indefesas acobertadas por uma 

tradição cultural. Respeitando também a visão antropóloga, em analisar com mais profundidade, os 

motivos que leva mãe indígena a cometer este ato, já que para elas, se trata de um ato de amor.  

 

Palavras-chave: Infanticídio indígena. Direitos humanos. Tradições indígenas. 

 

 

INSTITUCIONALIZAÇÃO DE PACIENTES PSIQUIÁTRICOS: RESPONSABILIDADES 

JURÍDICAS E SOCIAIS DA ENTIDADE E DOS FAMILIARES 

 

Rosimeire de Oliveira Barbosa Alves  

Filomena Luciene Cordeiro Reis 

 

Objetivo: analisar a situação jurídica e social de pacientes psiquiátricos submetidos à 

institucionalização, determinando às responsabilidades advindas dessa atitude, tanto dos familiares 

quanto da própria instituição. Materiais e Métodos: a pesquisa apresenta caráter retrospectivo, 

descritivo e foi fomentado basicamente em pesquisa bibliográfica e legislativa. Resultados: a 

dignidade da pessoa humana é uma qualidade intrínseca e distintiva de cada ser humano. Dessa 

forma, verificou-se que, a maior parte da população vê com preconceito os portadores de transtorno 

mental, embora com o tempo, tenha ocorrido uma valorização, bem como, o conhecimento acerca dos 

direitos humanos e constatou-se que, essa parcela da sociedade deveria ser tratada de maneira ímpar. 

No entanto, ainda se nota um índice de abandono, em especial nos hospitais, quando estes, são 

internados. O Ministério da Saúde e setores da sociedade organizaram a ”Luta Antimaniconial”. 

Estudo realizado pela Escola de Enfermagem de Ribeirão Preto da Universidade de São Paulo 

aponta que, a recuperação e o tratamento de pessoas, que passaram pelo primeiro episódio psicótico 

podem ter melhores resultados, quando a paciente conta com apoio da família. Conclusão: diante 

dos fatos apresentados, o ser humano é merecedor de respeito por parte do Estado e da comunidade, 

implicando um complexo de direitos e deveres fundamentais, que assegurem, tanto contra todo e 

qualquer ato de cunho degradante como garantias as condições existenciais mínimas para uma vida 

saudável e digna, em especial aos pacientes psiquiátricos.  

 

Palavras-chave: Direito Civil. Dignidade da Pessoa Humana. Abandono Familiar de Pacientes 

Psiquiátricos. Cidadania. 

 

 

LAQUEADURA COMO DIREITO CONSTITUCIONAL: A LIVRE ESCOLHA DA 

MULHER E O PRINCÍPIO DA DIGNIDADE DA PESSOA HUMANA 

 

Thaís Carolina Soares Argôlo. 
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Tatiane Santos Neves. 

 

Objetivo: verificar se o direito de escolha da mulher quanto ao procedimento da laqueadura é 

constitucional, na condição imposta pela Lei Federal nº 9.263/1996, que regula o planejamento 

familiar. Materiais e Métodos: utilizou-se do método dedutivo de abordagem, procedimento 

monográfico e pesquisa bibliográfica. Resultados: este trabalho tem como tema a Laqueadura 

como direito constitucional: a livre escolha da mulher versus os requisitos da Lei Federal nº 

9.263/1996, que regula o planejamento familiar. No primeiro momento abarcou-se sobre os 

aspectos históricos do planejamento familiar e da inobservância aos direitos fundamentais. Em 

seguida, analisaram-se os requisitos da lei, a luta e o direito de escolha da mulher. Por fim, foram 

realizadas diversas discussões sobre a possibilidade da constitucionalidade da livre escolha da 

esterilização voluntária, sendo esta de consentimento apenas da mulher e não mais tendo o escopo 

do consentimento do cônjuge ou de terceiros. Vale ressaltar que a Lei Federal n° 9.263/1996 

constitui o direito aos cidadãos do controle da fecundidade, embora, nas cláusulas expressas do § 7º 

do art. 226 da CF, o planejamento familiar deve respeitar, em primeiro lugar, a dignidade da pessoa 

humana. Conclusão: após todo o exposto, pode-se verificar que, tanto as doutrinas como a 

jurisprudência evidenciam que a obrigatoriedade do consenso do cônjuge retira da mulher o direito 

ao próprio corpo, a sua liberdade e dignidade, aguardando, apenas, que este entendimento seja 

pacificado pelos Tribunais Superiores. 

 

Palavras-chave: Constitucionalidade. Laqueadura feminina. Princípio da dignidade da pessoa 

humana. 

 

 

LEI 13.104/2015: ANÁLISE JURÍDICA DO CRIME DE FEMINICIDIO NO BRASIL  

 

Evelyn Marques Ivo.  

Dayane Ferreira Silva. 

 

Objetivo: realizar uma análise jurídica da Lei 13.104/2015 e a ocorrência do crime de Feminicídio 

no Brasil. Materiais e Métodos: trata-se de um estudo de natureza qualitativa com característica 

exploratória, através da aplicação da pesquisa bibliográfica, realizou-se a análise de doutrinas, 

artigos científicos e legislações pertinentes ao tema. Resultados: através da análise do sistema 

jurídico que envolve o crime de Feminicídio no Brasil foi possível constatar que a Lei Federal n° 

13.104/2015 é de grande importância, tanto jurídica quanto social, uma vez que tem o poder de dar 

maior proteção às mulheres, isto porque alterou o art. 121 do Código Penal/1940, para prever o 

Feminicidio como circunstância qualificadora do crime de homicídio, e o art. 1
o
 da Lei 

n
o
 8.072/1990, para incluir o Feminicidio no rol dos crimes hediondos. Os dados coletados 

apontaram altos índices de Feminicídio no Brasil. Muitos casos de violência contra a mulher 

acontecem no âmbito familiar e doméstico e as mulheres de cor negra continuam sendo as 

principais vítimas. Conclusão: tornam-se necessárias as realizações de pesquisas sobre a aplicação 

e execução da Lei Maria da Penha, para assim compreender as lacunas existentes, bem como propor 

adequações legais ou até mesmo políticas públicas específicas para diminuir esse grave problema 

social, o feminicídio. 

 

Palavras-chave: Feminicídio. Violência Contra a Mulher. Lei n° 13.104/2015.  

 

 

LEI Nº 12.403/2011: UMA ANÁLISE DA DESTINAÇÃO DO VALOR DA FIANÇA PARA A 

VÍTIMA 
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Osmar Eles de Melo. 

Dayane Ferreira Silva. 

 

Objetivo: analisar a liberdade provisória mediante a fiança após a Lei 12.403/2011, 

especialmente a destinação do valor da fiança para a vítima. Materiais e Métodos: o estudo trata- 

se de uma revisão bibliográfica sistematizada, de caráter transversal que apresenta uma análise 

qualitativa e descritiva sobre a destinação do valor da fiança à luz da Constituição Federal de 1988 e 

a sua relação com o Código Penal Brasileiro. Resultados: a Lei 12.403/2011 trata da prisão, das 

medidas cautelares e da liberdade provisória sob pagamento de fiança, observando-se a 

necessidade para a aplicação da lei penal. Expectativas no sentido de se destinar o pagamento da 

fiança, integral ou parcialmente, realizado pelo acusado, concedendo-lhe a liberdade provisória 

tem sido motivo de debates e discussões entre os magistrados. É notória a mutabilidade do 

Código Penal Brasileiro no decorrer das últimas décadas. Isso demonstra que a legislação dever 

sempre se adaptar aos contextos sociais, políticos e econômicos existentes na atualidade.  

Conclusão: por jurisprudência, tem se visto não comumente e a passos lentos a destinação do 

pagamento de fiança à vítima com eventual prejuízo físico ou moral como forma de reparo desses 

danos. É necessário que práticas como essas sejam estimuladas na magistratura, pois, a vítima 

tem prioridade sobre os danos sofridos no ato do delito. 

 

Palavras-chave: Crime Afiançável. Direito Penal. Jurisprudência. 

 

 

MANIFESTAÇÕES DO DIREITO PENAL DO INIMIGO NO ORDENAMENTO 

JURÍDICO CONTEMPORÂNEO E SEUS REFLEXOS NOS DIREITOS E GARANTIAS 

FUNDAMENTAIS 

 

Ródney Azevedo Mendes 

Rosely da Silva Efraim 

 

Objetivo: apresentar as manifestações da Teoria do Direito Penal do Inimigo no ordenamento 

jurídico brasileiro e os efeitos passíveis de serem fomentados aos direitos e garantias fundamentais. 

Materiais e Métodos: trata-se de pesquisa bibliográfica respaldada em doutrinas e legislação que 

aborda a teoria do Direito Penal do Inimigo e sua presença no ordenamento jurídico brasileiro, 

sendo analisadas as leis especiais nº 10.792/2003, nº 12.850/2013, nº 12.654/2012, nº 8.072/1990. 

Resultados: a despeito da assimetria da referida teoria com o Estado Democrático de direito 

brasileiro, são perceptíveis as manifestações da aludida teoria em nosso ordenamento jurídico. Foi 

observado a harmonização do que propõe a teoria do Direito Penal do Inimigo no ordenamento 

vigente, pontualmente na Lei nº 10.792/2003 que cria o RDD - Regime Disciplinar Diferenciado; a 

Lei n° 12.850/2003, intitulada lei do crime organizado; a Lei nº 12.654/2012, que regula a coleta 

involuntária de material biológico para inserção em banco de dados de material genético; a na lei n° 

8.072/1990, Lei de Crimes Hediondos. Conclusão: conclui-se que a teoria apresentada por Jakobs 

apesar de inexequível, no que tange à sua aplicação prática, encontra afinidade com dispositivos 

presentes na legislação pautada em um Estado Democrático de Direitos; mas tais dispositivos 

possuem caráter de exceção e pressupostos legais que se destinam a resguardar ao máximo os 

direitos e garantias, individuais e coletivos, conquistados ao longo dos tempos e defendidos pelo 

Estado brasileiro. 

 

Palavras-chave: Direito Penal do Inimigo. Estado Democrático de Direito. Expansionismo Penal.  
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MEDIDAS ALTERNATIVAS À PRISÃO NA EXECUÇÃO DE ALIMENTOS 

 

Ana Cecília Braga Pimenta Reinaldo  

Silva Pimentel Santos 

 

Objetivo: apresentar a forma com que se dá a obrigação alimentícia, os métodos cabíveis para 

que o alimentado não se torne inadimplente, os fundamentos legais de como se dá a prisão civil 

e métodos alternativos a ela. Materiais e Métodos: o trabalho trata-se de um estudo de 

pesquisa explicativa, no qual foram utilizadas as pesquisas documentais e bibliográficas, 

baseando-se em materiais já produzidos sobre o tema, como artigos científicos, livros, 

documentários, entre outros. O método utilizado foi o dedutivo, os dados consultados foram 

secundários, e serviram como base para exploração do tema proposto. Resultados: caso haja 

descumprimento por parte do responsável, esgotando as demais medidas pode ensejar em 

prisão civil. Atualmente, vem sendo levantada várias discussões em torno da prisão civil, cujo 

tema coloca a liberdade do indivíduo em cheque, em determinados casos impedindo que o 

mesmo tenha alguma renda para cumprir com sua obrigação. Haveria nesse sentido, um 

conflito entre a dignidade do alimentando e o inadimplemento do devedor. A prisão é colocada 

em confronto com a necessidade e a dignidade do alimentando. Conclusão: determinados 

métodos alternativos devem ser considerados para o adimplemento do crédito alimentar através 

de meios possíveis e viáveis para o devedor considerando sua condição, conjuntamente com a 

necessidade do alimentado. 

 

Palavras-chave: Obrigação Alimentícia. Prisão Civil. Medidas Alternativas. 

 

 

MORTE DIGNA: DIREITO CONSTITUCIONAL PÁTRIO 

 

Adson Monteiro Gomes 

Daniel Rodrigo Soares 

 

Objetivo: discutir sobre o conceito de “morte digna” e a prática acerca da eutanásia, distanásia e 

ortotanásia no âmbito da Constituição Federal. Materiais e Métodos: o presente estudo foi 

realizado através de pesquisa bibliográfica, a partir do levantamento de referências publicadas em 

meios escritos ou eletrônicos, tais como livros, artigos científicos ou página da web sites. Fontes 

que permitiram o conhecimento e sistematização de todo o conteúdo publicado. Pode citar: Revista 

Bioética, Ciência & Saúde Coletiva, Código Penal, Constituição Federal, jus.com.br, entre outros. 

Resultado: a legislação brasileira e sua jurisprudência ainda não reconhecem satisfatoriamente a 

dignidade humana e a autonomia individual. Qualquer pessoa que auxiliar outrem a abreviar seu 

tempo de vida, ainda que esta vida seja dolorosa e insuportável, comete um crime (homicídio ou 

auxílio, induzimento ou instigação ao suicídio), conforme o caso. Conclusão: o evento morte é algo 

complexo, cheio de dilemas éticos e profissionais; carregado de emoções que precisam ser 

trabalhadas e discutidas a partir de princípios éticos que podem ser resumidos por pequena palavra, 

que importa muito ao paciente terminal: dignidade. A decisão de não prolongar a vida é demasiado 

complexa, mas o limite para investir está nitidamente ligado à concepção de morte digna aliada à 

plena consciência das limitações de intervenção. Parece claro que o ideal seria ouvir, sentir e pensar 

com o sujeito que sofre a amarga presença do evento inevitável da morte, para que dessa relação 

complexa possa surgir a solução mais correta possível para cada caso. 

 

Palavras-chave: Morte digna. Eutanásia. Distanásia. Ortotanásia. Direito a morrer. 
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O ABANDONO AFETIVO E SUAS CONSEQUÊNCIAS JURÍDICAS NA ESFERA DO 

DIREITO CIVIL 

 

Keyla Thalita dos Santos Pereira 

Edilberto Nicanor Ferreira 

 

Objetivo: estudar as relações paterno-filiais e os danos decorrentes do seu não cumprimento. 

Propõe-se, então, analisar as consequências jurídicas na esfera do Direito Civil em decorrência do 

abandono afetivo, verificando se há possibilidade de ação de responsabilidade civil por danos 

morais nessas situações. Materiais e Métodos: a pesquisa buscou apresentar uma noção de família, 

utilizando a análise dos princípios basilares que regem o Direito de Família e o ordenamento 

jurídico brasileiro, além de ter verificado a presença de dano à criança por falta de afeto deixando 

clara a impossibilidade de obrigar alguém a amar. Analisou-se, ainda, a aplicabilidade de tal ação 

pelo poder judiciário brasileiro e possibilidade de efetiva norma jurídica que facilite e oriente o 

desenvolvimento da ação. O estudo teve como metodologia uma pesquisa bibliográfica, sendo 

utilizado como referências: doutrinas, jurisprudências, legislação cabível e artigos científicos 

relacionados ao tema. Resultados: não há maneiras de obrigar alguém a amar outrem, porém, o que 

se espera que ocorra no âmbito familiar é que os genitores se responsabilizem pelo menor, dando a 

ele amparo e meios de se desenvolver de forma saudável. Conclusão: embora o poder judiciário 

não possa obrigar um pai a amar um filho, verificou-se que existem meios de responsabilizar os pais 

pelo descumprimento de deveres jurídicos decorrentes do poder familiar. Dessa forma, chega-se à 

conclusão de que é possível sim, admitir a indenização por danos morais nos casos envolvendo o 

Direito de Família, independentemente do modo como esta foi constituída.  

 

Palavras-chave: Abandono Afetivo. Responsabilidade Civil. Dano Moral por Abandono Afetivo. 

 

 

O ATIVISMO JUDICIAL NO BENEFÍCIO DE PRESTAÇÃO CONTINUADA 

 

Danilo Borges Lopes. 

Maria Luiza Sapori Toledo Roquete. 

 

Objetivo: analisar as causas em que ocorre o chamado ativismo judicial nos benefícios de prestação 

continuada (BPC) e bem como a interferência desse instituto nas decisões dos juízes de primeiro 

grau e dos tribunais inferiores. Materiais e Métodos: para a realização do trabalho foi utilizado o 

método dedutivo, isto é, fazendo uma análise que parte do particular para o geral, através da revisão 

bibliográfica, bem como estudadas jurisprudências, onde foi feita uma análise das decisões dos 

tribunais superiores. Resultados: o ativismo judicial é um mecanismo utilizado pelo Poder 

Judiciário para interpretação das normas criadas pelo Poder Legislativo com a finalidade de 

preencher eventuais omissões de tal Poder. Especial atenção é dada ao BPC, benefício assistencial 

garantido ao idoso e/ou à pessoa portadora de deficiência que não possuam condições de prover sua 

própria subsistência. Assim sendo, o ativismo judicial ocorre no BPC de forma que busca ampliar o 

rol de beneficiários e, consequentemente, age legislando. Conclusão: após estudos, latente é a 

posição ativista do Poder Judiciário em legislar, regulamentando situações que por algum motivo 

não foram estabelecidas pelo legislador originário, indo além do que foi previsto legalmente. As 

principais ocorrências do ativismo no BPC são dadas pelo Supremo Tribunal Federal, suas decisões, 

por vezes, vinculam as instancias inferiores, e quando não vinculam, servem como parâmetro a ser 

seguido, o que torna o ativismo muito utilizado. 
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Palavras-chave: Ativismo Judicial. Benefício de prestação continuada. BPC. Judiciário. 

 

 

O COMÉRCIO ELETRÔNICO E A PROTEÇÃO AO CONSUMIDOR 

 

Aléxia Karolinne Ferreira Monção. 

Edmilson Araújo Rodrigues. 

 

Objetivo: analisar a proteção do consumidor no comércio eletrônico a partir do Decreto Federal n 

7.962/2013, salientando a importância da relação de consumo. Materiais e Métodos: a proposta de 

estudo assegurou-se no procedimento bibliográfico. A pesquisa configurou-se numa abordagem 

qualitativa. Para isso, a revisão bibliográfica foi realizada por meio de legislações, artigos 

científicos, jurisprudências e doutrinas. A pesquisa foi desenvolvida por meio de consultas a artigos 

científicos em sítios de revistas jurídicas, os quais foram investigados em plataformas de busca, 

como Google Acadêmico e sítios de revistas jurídicas. A análise ocorreu por meio de artigos 

científicos já publicados, usando critérios de busca por meio de resumos, títulos e palavras chaves 

como: Direito do Consumidor, Proteção ao Consumidor. Resultados: o Decreto Federal n. 

7.962/2013, trouxe grandes novidades para o mercado online. Veio para complementar o Código do 

Consumidor, visto que ele mesmo não dispõe recursos próprios relacionados a e-commerce. O 

contrato eletrônico é um novo método de formalizar um contrato, podendo sempre ser ratificado 

quando a lei não requerer forma especial. Essa forma contratual representa os princípios gerais do 

direito contratual, adequando a precisão e veracidade do meio virtual, dando autenticidade aos 

negócios jurídicos por meio eletrônico. Contudo, ainda que o Decreto Federal n. 7.962/2013 não 

tenha alterado a legislação vigente, o mesmo vem lapidar e modificar a execução das normas 

relacionadas à proteção ao consumidor. Conclusão: o contrato eletrônico não é um contrato 

moderno, mas um novo método de formalizá-lo e também uma forma de complemento ao CDC/90 

cujo intento é a proteção do Consumidor. 

 

Palavras-chave: Comércio Eletrônico. Decreto Federal n. 7.962/13. Direito do Consumidor. 

Proteção ao Consumidor. 

 

 

O ESTUPRO DE VULNERÁVEL: A PALAVRA DA VÍTIMA E OS RISCOS DA 

CONDENAÇÃO 

 

Emerson Vinícius Gomes Amorim 

Tatiane Santos Neves 

 

Objetivo: analisar o crime de estupro de vulnerável a partir da palavra da vítima. Materiais e 

Métodos: o estudo foi conduzido através de leitura bibliográfica exploratória, onde foram 

pesquisados artigos, legislações nacionais, revistas de tribunais, súmulas e julgados de diversos 

tribunais, além de doutrinas como Avena (2019), Bezerra Filho (2011), Cabette (2010), Lopes Jr. 

(2015), Moura (2016) e Nucci (2017/2018). Resultados: o crime de estupro é um delito frequente 

no Brasil e carece de maior engajamento da sociedade na promoção do fim deste cenário. O estupro 

de vulnerável em grande parte não deixam marcas físicas seja pelo decurso de tempo, seja pelo fato 

de não haver conjunção carnal. A utilização da palavra da vítima como principal meio de prova é de 

grande valia para a aplicabilidade da lei ensejando na proteção do agente passivo do delito. No atual 

cenário, a palavra da vítima, tanto adulta como vulnerável, tem recebido grande valor probante por 

parte dos tribunais brasileiros, embora não seja vista como verdade absoluta, mas alinhada com 
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demais dispositivos, pode vir a ganhar grande força probatória, ensejando assim, numa maior 

possibilidade de obtenção de justiça e proteção às vítimas de crimes sexuais. Conclusão: a palavra 

da vítima tem sido relevante como meio de prova, além de ter contribuído para os avanços na 

obtenção da justiça, todavia, necessita ainda, de uma maior responsabilidade e melhores técnicas de 

obtenção e análise desse meio de prova, haja vista que, comprovadamente o estado têm se 

equivocado e inocentes têm sido presos e condenados de forma injusta. 

 

Palavras-chave: Condenação. Estupro de vulnerável. Palavra da vítima. 

 

 

O IMPACTO DA JUDICIALIZAÇÃO DA SAÚDE NO ORÇAMENTO FINANCEIRO DO 

MUNICÍPIO DE MONTES CLAROS 

 

Aline Franciele Ribeiro Santos  

Antônio Luiz Nunes Salgado 

 

 Objetivo: abordar o impacto financeiro da Judicialização da Saúde no Orçamento do Município de 

Montes Claros/MG. Materiais e Métodos: a pesquisa cuja abordagem foi qualitativa exploratória 

por meio de revisão bibliográfica e documental sobre a Judicialização da saúde e seus respectivos 

impactos ao orçamento da saúde municipal. Resultados: os impactos da judicialização causados na 

saúde são elevados. Em Montes Claros a demanda de processos judiciais da saúde busca-se resolver 

primordialmente via administrativa antes de ajuizar a ação, evitando assim, a morosidade e a 

judicialização do caso. Para tanto a demanda é analisada pela NAJU (Núcleo de Atenção Judicial), 

só ajuizando, após negativa do Estado e do Município, como destaca a Defensoria pública. É 

preciso ressaltar que a competência de cada ente não está sendo observada diante dessas ações 

excessivas contra os municípios, no entanto, o impacto financeiro causado pelo alto índice desse 

fenômeno, não afeta significativamente o orçamento municipal. Não obstante, o valor destinado à 

saúde de 423 milhões em recursos, pela LOA foi considerável e de acordo com os 15% previsto na 

legislação. Conclusão: verificou-se um aumento significativo dessas demandas judicias relativas à 

saúde entre 2014 a 2017, e, representou um acréscimo de 400 mil processos judiciais no período de 

2016 a 2017. Embora, exista impacto financeiro em Montes Claros, causados pelo judicialização da 

saúde, o mesmo não afeta expressivamente o orçamento municipal, por coexistir a harmonização 

entre os princípios mínimo existencial e a reserva do possível, reduzindo os efeitos financeiros 

motivados pela ocorrência desse fenômeno. 

 

Palavras-chave: Direito à Saúde. Judicialização. Impacto financeiro. 

 

 

O INSTITUTO DA AUDIÊNCIA DE CUSTÓDIA COMO POSSÍVEL CONTROLE DA 

BANALIZAÇÃO DAS PRISÕES CAUTELARES NO BRASIL 

 

Rômulo Soares Silva 

Vanessa Cláudia Sousa Oliveira 

Jessica Albuquerque Vieira Oliveira 

 

Objetivo: analisar o instituto da audiência de custódia como possível controle da banalização das 

prisões cautelares no Brasil. Materiais e Métodos: para alcançar o objetivo proposto, a 

metodologia utilizada foi a revisão literária. No desenvolvimento, foram utilizadas obras 

doutrinárias e artigos científicos que se relacionam com o instituto da audiência de custódia. O 

estudo apresenta natureza qualitativa em sua parte introdutória e quantitativa em seu 
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desenvolvimento, com análise de gráficos e índices consolidados extraídos do Conselho Nacional 

de Justiça. Resultados: diante do problema de superlotação do sistema prisional brasileiro, com 

contribuição significativa do excessivo número de presos provisórios, surge o instituto da audiência 

de custódia. Os dados da pesquisa mostram que o referido instituto possibilita o controle mais 

efetivo da banalização das prisões cautelares no Brasil. Assim, por meio da audiência de custódia, o 

Juiz, ao ter contato diretamente com o preso, logo após sua prisão, poderá realizar, de forma mais 

célere, uma avaliação sobre os aspectos da legalidade e a necessidade de se manter a pessoa presa 

sob a custódia do Estado. Conclusão: analisando os resultados dos gráficos, cerca de 44% das 

prisões foram convertidas em liberdade no momento da audiência de custódia, logo passam a 

figurar no cenário brasileiro como a exceção, e não mais a regra decorrente da cultura brasileira do 

encarceramento. Dessa forma, a audiência de custódia possibilita um controle mais efetivo da 

banalização das prisões cautelares. 

 

Palavras-chave: Audiência de Custódia. Banalização. Prisões Cautelares. 

 

 

O POSITIVISMO E A ANTINOMIA JURÍDICA NA ADMINISTRAÇÃO DA JUSTIÇA 

 

Layne Nicole da Silva Oliveira Soares. 

Edilberto Nicanor Ferreira. 

 

Objetivo: analisar os conceitos de “positivismo” e “antinomia”, interligando-os à definição de 

Justiça, visto que eles afetam o desenvolvimento social e observar criticamente o cenário brasileiro 

atual quanto a aplicabilidade correta das leis, além de destacar a importância do Estado para a 

sociedade e sua contribuição para o Direito. Materiais e Métodos: para compreender o tema, 

selecionou-se o método de revisão bibliográfica, permitindo a reunião de informações e base teórica 

para o alcance do objetivo. Para obter conclusões específicas, usou-se como referencial científico a 

jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça – STJ – e também a legislação vigente. Resultados: 

verifica-se que o positivismo traz segurança para a sociedade, uma vez que as leis escritas são a 

base da organização estatal; as antinomias se resolvem pelo critério cronológico, enquanto a justiça, 

que é o ponto principal dessa discussão, é, basicamente a aplicação correta da lei. Conclusão: o 

positivismo conduz a sociedade à segurança, contudo traz diversas consequências, sendo uma delas 

é a antinomia. Entretanto, independente de conceitos, teorias e resoluções trazidas por doutrinadores 

e/ou julgadores, a sociedade almeja pela justiça, a que atenda às suas demandas e que é vista, por 

vezes, de forma romântica, já que a correta aplicação da lei não visa ao atendimento e à satisfação 

de todas as partes (no plano teórico). Por fim, no contexto da realidade brasileira, a sociedade se vê 

insegura, mesmo diante de tantas leis que visam à sua segurança, pois a corrupção é frequente, e os 

ideais de igualdade têm sido muito banalizados. 

 

Palavras-chave: Positivismo. Antinomia. Justiça. 

 

 

O PRINCÍPIO DA CO-CULPABILIDADE E SUA APLICAÇÃO NO DIREITO PENAL 

BRASILEIRO 

 

Bernardo Alves Caldeira. 

Dayane Ferreira Silva. 

 

Objetivo: analisar o Princípio da Co-Culpabilidade e sua aplicação no âmbito do Direito Penal 

Brasileiro. Materiais e Métodos: optou-se pela metodologia quantitativa e qualitativa. A 
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metodologia qualitativa foi aplicada através da pesquisa bibliográfica. A metodologia quantitativa 

foi empregada nesta pesquisa através do levantamento quantitativo de jurisprudências nos Tribunais 

de Justiça Brasileiros que relacionam o Princípio da Co-Culpabilidade, no período compreendido 

entre 2016 a 2018. Os dados obtidos com o levantamento quantitativo foram analisados através da 

análise descritiva. Resultados: o Princípio da Co-Culpabilidade é implícito no ordenamento 

jurídico Brasileiro, partindo do pressuposto em que o Estado divide de forma assimétrica aos seus 

nacionais os direitos sociais, é de se esperar que grupos excluídos não reajam de forma análoga ao 

padrão ético e moral imposto pela sociedade, em virtude desse desequilíbrio de oportunidades. 

Diversos autores convergem sobre a aplicabilidade do referido Princípio. Em contrapartida, através 

de análise dos dados coletados, nota-se que as orientações jurisprudenciais são unânimes em relação 

à inaplicação do Princípio da Co-Culpabilidade, sob o argumento de que, o referido Princípio além 

de carecer de positivação no Direito Penal Brasileiro, soaria como um prêmio aos indivíduos que, 

embora sem oportunidades, fizeram da criminalidade sua opção para a vida. Conclusão: a referida 

positivação do Princípio da Co-Culpabilidade faz-se necessária para que sua aplicação se torne 

obrigatória. 

 

Palavras-chave: Co-Culpabilidade. Direito Penal Brasileiro. Omissão Estatal. 

 

 

O TELETRABALHO E A REFORMA TRABALHISTA NO BRASIL 

 

Bruno Alves Rodrigues 

Welberte Ferreira Araújo 

 

Objetivo: analisar as alterações propostas pela lei 13.467/417 (reforma trabalhista) no tocante ao 

Teletrabalho, e os impactos nas relações de trabalho. Materiais e Métodos: a pesquisa define-se 

como estudo de cunho qualitativo, cuja técnica de análise foi à utilização de pesquisas exploratória 

e bibliográfica, a partir do posicionamento doutrinário nacional, bem como da legislação em vigor, 

com o escopo de compreender as abrangências do tema teletrabalho. Resultados: o estudo em 

questão aponta o teletrabalho como fenômeno construído em espaços múltiplos que abrange a 

administração de empresas, a tecnologia da informação e o direito. Importante ressaltar que apesar 

da origem do teletrabalho situar no século XVIII na Europa, somente nas últimas duas décadas, o 

tema ganhou destaque no Brasil, enquanto um fato jurídico. Deste modo o estudo evidencia a 

importância da análise dos dispositivos inseridos no novel “Capítulo II-A” da Consolidação das 

Leis do Trabalho, que passa a albergar os artigos 75-A e seguintes, que regulamentam a modalidade 

de trabalho no Brasil a partir de 11 de novembro de 2017 (vigor da Lei nº 13.467/2017 – Reforma 

Trabalhista). Conclusão: o estudo apontou a necessidade da utilização do tipo contratual 

expressamente previsto na legislação e que estima-se que as contratações coletivas podem ser 

alternativas seguras para ajustes de condições com empregados fora da moldura do parágrafo único 

do artigo 444 da CLT 

 

Palavras-chave: Teletrabalho. Lei 13.467/17.Reforma.Trabalhista.  

 

 

PESQUISA ESTATÍSTICA DE IMPROCEDÊNCIAS JUDICIAIS DE APOSENTADORIA 

POR IDADE RURAL JUNTO À PROCURADORIA SECCIONAL FEDERAL EM 

MONTES CLAROS-MG E SEUS REFLEXOS NO ANO DE 2019 

 

Samuel Figueiredo Santos 

Edilberto Nicanor Ferreira 
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Objetivo: realizar o levantamento estatístico dos dados referentes aos processos que versem sobre a 

aposentadoria rural por idade atribuídos à Procuradoria Seccional Federal em Montes Claros no ano 

de 2019. Materiais e Métodos: por meio da pesquisa quantitativa, documental e descritiva, e 

consoante as informações obtidas no Power BI Report Server da Advocacia-Geral da União 

(software de Business Intelligence que propiciam dados processuais e suas respectivas visualizações 

gráficas interativas), o grupo amostral foi tomado conforme determinadas delimitações temáticas 

com aceitação de uma margem de erro máxima de 10%. Nessas condições, 83 processos foram 

analisados pelo critério de seleção aleatório, mediante a pesquisa in loco e nas bases processuais 

online da Justiça Federal e da Advocacia Geral da União. Os dados foram reunidos e agrupados em 

planilha digital para depuração de informações. Resultados: pôde-se delimitar pontos relevantes do 

tema em questão, a saber, a recorrência processual de juízos e circunscrições, a duração entre o 

ajuizamento e a decisão, valor médio das causas, natureza de improcedências, presença de 

procuradores em audiência e causas de indeferimento. Conclusão: espera-se que este trabalho sirva 

como inspiração para a análise estatística dos vastos dados judiciários, com vistas ao 

aperfeiçoamento das relações judiciais, bem como das identificações dos pontos mais sensíveis e 

recorrentes das demandas. 

 

Palavras-chave: Estatística. Aposentadoria Rural por Idade. Dados Processuais. 

 

 

PORTE E POSSE DE ARMA DE FOGO NO BRASIL 

 

Gabriel Cavalcanti Queiroz. 

Dayane Ferreira Silva. 

 

Objetivo: analisar o porte e a posse de arma de fogo no Brasil. Materiais e Métodos: utilizou-se a 

metodologia qualitativa, por meio da pesquisa bibliográfica. Como fonte de dados foram usadas 

doutrinas, artigos científicos, dados publicados por órgãos credenciados. Resultados: em regra, o 

porte de arma de fogo é proibido no Brasil desde a vigência do Estatuto do Desarmamento em 2003, 

sendo liberadas as exceções. Existem correntes favoráveis e contrárias quanto ao armamento ou 

desarmamento da população. O Estatuto do Desarmamento não conseguiu atingir seu objetivo de 

reduzir o número de mortes por arma de fogo, no entanto, torna-se necessário que sejam observados 

vários aspectos culturais, sociais e políticos, devido a difícil resolução da temática, antes de rotular 

a referida lei. Os estudos existentes são insuficientes nos quesitos de apresentar qual modelo seria o 

ideal para o país. Conclusão: o Estatuto do Desarmamento não diminuiu os índices de violência, 

especialmente os indicadores de homicídios por arma de fogo no Brasil. No entanto, não é possível 

afirmar que armar a população seja a melhor opção. Trata-se de uma temática que carece de mais 

pesquisas e debates para assim definir adequações na legislação de utilização de porte e posse de 

armas no Brasil. 

 

Palavras-chave: Arma de Fogo. Estatuto do Desarmamento. Porte. Posse. 

 

 

PUBLICIDADE E ACESSO À JUSTIÇA: UMA ANÁLISE SOB A ÉGIDE DO PROCESSO 

JUDICIAL ELETRÔNICO NO SUDESTE DO BRASIL 

 

Maria Júlia Avelino Souto  

Edmilson Araújo Rodrigues 
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Objetivo: analisar o Processo Judicial Eletrônico (PJe) na região sudeste do Brasil dando ênfase à 

publicidade e o acesso à justiça. Materiais e Métodos: quanto ao procedimento a pesquisa fora 

bibliográfica e documental, por meio da construção doutrinária sobre a importância dos princípios 

para um processo ser considerado justo. Sendo feita uma análise nas resoluções, regimentos 

internos e legislações dos tribunais estaduais da região sudeste do Brasil. Buscando identificar como 

é feita a aplicação da publicidade e do acesso à justiça nessa região. Além de uma abordagem 

quantitativa e de natureza exploratória cujo intento foi verificar as consequências de uma ausência 

da aplicabilidade desses princípios e as garantias à sociedade. Resultados: a partir da análise dos 

documentos selecionados, fora possível notar a existência de uma relativização na aplicação da 

publicidade que não possui previsão constitucional. Foram definidos dados e atos processuais 

limitados que não permitem o conhecimento do processo e muito menos possibilita a fiscalização 

por parte da sociedade. Em consequência dessa publicidade mitigada, gerou-se um entrave no 

acesso à justiça que só é alcançado quando os direitos e garantias são respeitados. Conclusão: a 

partir da análise das resoluções da região sudeste, conclui-se que está havendo um desrespeito à 

Constituição da República Federativa do Brasil de 1988 (CRFB/88). Sendo notória a supressão da 

publicidade na consulta pública do Pje e a consequência disso é: o acesso à justiça está sendo 

limitado, gerando uma colisão com os direitos e as garantias fundamentais previstos na CFRB/88. 

 

Palavras-chave: Acesso à justiça. Processo judicial eletrônico. Publicidade. 

 

 

REDUÇÃO DA CRIMINALIDADE: ENRIJECIMENTO DO ESTATUTO DA CRIANÇA E 

DO ADOLESCENTE OU A REDUÇÃO DA MAIORIDADE PENAL? 

 

Sabrina Gomes Correa 

Tatiane Santos Neves 

 

Objetivo avaliar a aplicabilidade do ECA frente ao projeto de lei PEC 171/93, para redução da 

maioridade penal, como forma de minimizar o problema de crescimento do número de menores 

infratores, verificando a melhor execução em relação a diminuição da criminalidade. Materiais e 

Métodos: para a realização deste trabalho, foi proposto uma pesquisa bibliográfica com um amplo 

estudo e seleção de leituras de livros digitais, artigos e sites como o Google Acadêmico (Scholar), 

Scientific Electronic Library Online, revistas eletrônicas, dentre outros. Contudo, a utilização de 

outras fontes alternativas não estará descartada, podendo ser analisado diversos materiais 

publicados no período de cinco anos ou mais para a construção. Resultados: o estudo demonstrou 

que para a redução da criminalidade praticada por estes adolescentes, torna-se necessário a 

eficiência das políticas públicas em conjunto com as medidas socioeducativas, porém com mais 

efetividade. Sendo esta política, utilizada como instrumento de reintegração social com os 

adolescentes que cometem atos infracionais de toda natureza. Conclusão: esta pesquisa 

bibliográfica demonstrou que a inibição da criminalidade não está relacionada com a redução da 

menoridade penal, mas com as medidas socioeducativas de melhor proveito e da gestão pública 

direcionada à inibição de crimes.  

 

Palavras-chave: Aumento da criminalidade por jovens. Estatuto da Criança e do Adolescente. 

Menor Infrator. PEC 171/93. 

 

 

REEXAME NECESSÁRIO DIANTE DA EFICIÊNCIA E CELERIDADE PROCESSUAIS 

 

Tino Marcus Gomes Sousa 
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Antonio Luiz Nunes Salgado 

 

Objetivo: verificar a eficiência da utilização do instituto do reexame necessário e o prolongamento 

do processo. Materiais e Métodos: utilizou-se do método hipotético-dedutivo, com caráter 

exploratório e análise qualitativa e quantitativa não probabilística. Realizado levantamento teórico 

para compreensão da temática e levantamento de julgados em segunda instância perante o Tribunal 

de Justiça de Minas Gerais acerca da remessa necessária. A pesquisa documental deu-se no lapso 

temporal de 2016 a 2019, usando-se descritores “reexame” e “necessário” e “artigo 496” e “CPC”, a 

amostra foi definida com 10 processos por cada ano. Resultados: o CPC de 2015 alterou as regras 

do instituto do reexame necessário, especialmente ao estabelecer mecanismos de travamento da 

remessa à instância superior. Verificou-se na amostra a predominância de 80% de casos em que não 

houve modificação das sentenças de 1º grau, pelo não acolhimento do reexame necessário devido à 

não observação do requisito do valor mínimo, ou pela confirmação do reexame sem alterações. Em 

apenas 10% da amostra verificou-se efetiva a remessa com modificação da sentença decorrente da 

análise do reexame necessário. Conclusão: O instituto analisado compõe um instrumento de 

controle do interesse público judicializado. A alteração trazida no CPC de 2015 ainda precisa ser 

melhor absorvida pelo Poder Judiciário, visto que requisito objetivo para remessa deixou de ser 

seguido em parte da amostra analisada, alongando desnecessariamente os processos. O percentual 

de alteração dos julgados decorrente do reexame necessário foi baixo, porém existente. Para ser 

efetivo, sem gerar prejuízo ao jurisdicionado deve ser melhor utilizado. 

 

Palavras-chave: Reexame necessário. Princípios processuais constitucionais. 

Eficiência. Celeridade processual. 

 

 

RESPONSABILIDADE CIVIL PELOS DANOS CIVIS E AMBIENTAIS PROVOCADOS 

PELA MINERADORA VALE S/A DIANTE DO ROMPIMENTO DAS BARRAGENS DE 

MARIANA E DE BRUMADINHO EM MINAS GERAIS 

 

Patrícia Morais Araújo 

Rosely da Silva Efraim 

 

Objetivo: demonstrar a responsabilidade civil da mineradora Vale S/A pelos danos civis e 

ambientais provocados às vítimas em razão do rompimento da barragem de Mariana e da barragem 

de Brumadinho em Minas Gerais, diante do arcabouço legal vigente. Materiais e Métodos: o 

estudo proposto possui caráter avaliativo, com análise bibliográfica de obras, doutrinas, artigos 

científicos, notícias e monografias que em um momento pretérito, trataram de assuntos 

relacionados. Resultados: a responsabilidade civil e ambiental são formas de reparação de danos 

diante dos desastres ocorridos em virtude do rompimento das barragens em Mariana e em 

Brumadinho/ MG. Para a solução dos problemas, algumas medidas judiciais foram tomadas nos 

casos dos rompimentos das barragens. Quanto ao rompimento da barragem em Brumadinho/MG, 

apesar de recente, já foram adotados meios para reparação dos danos como, por exemplo, os 

primeiros acordos individuais extrajudiciais com a Mineradora Vale/SA. Outro fato importante é a 

análise quanto à fiscalização que foi feita inadequadamente, e devido a isso ocorreu os desastres. 

Conclusão: ressalta-se que diante desses desastres existem lições importantes para as mineradoras e 

também para o Brasil, pois é necessário que o Poder Público tenha foco e que busque investir em 

fiscalizações eficazes, para que as consequências não sejam irreparáveis. 

 

Palavras-chave: Responsabilidade civil. Danos civis. Danos ambientais. Mariana/MG. 

Brumadinho/MG. 
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TEORIA DO DESAMOR: RESPONSABILIDADE CIVIL POR ABANDONO AFETIVA 

 

Thiago Pereira Nascimento 

Rosely da Silva Efraim 

 

Objetivo: demonstrar as consequências jurídicas na esfera civil geradas em decorrência do 

abandono afetivo do filho realizado pelo genitor, analisando a (im) possibilidade de reparação dos 

danos emocionais provocados. Materiais e Métodos: a pesquisa apresentou caracterização 

metodológica qualitativa e descritiva, seguindo preceitos de pesquisa, utilizando a revisão de 

literatura, através de revisão bibliográfica. Resultados: o abandono afetivo dos pais em relação aos 

filhos gera um ato ilícito, quando provado dano psicológico, constituindo-se direito à indenização. 

Embora o valor de indenização pelos danos provocados em decorrência do abandono afetivo pareça 

ser alto para o genitor, para o filho desprovido de amor, nenhum valor supre o vazio causado. 

Conclusão: o dano ocasionado pelo abandono afetivo é decorrente de lesão à personalidade do 

individuo, gerando resultados nefastos na vida social e pessoal do lesado e podem ser irreversíveis, 

podendo gerar direito a indenização. 

 

Palavras-chave: Abandono afetivo. Desamor. Responsabilidade civil. Indenização. 

 

 

UM ESTUDO SOBRE IMPORTUNAÇÃO SEXUAL NO TRANSPORTE COLETIVO DE 

MONTES CLAROS/MG 

 

Pedro Lima Sales Filho. 

Dayane Ferreira Silva. 

 

Objetivo: analisar a prática do crime de Importunação Sexual no Transporte Coletivo Urbano na 

cidade de Montes Claros/MG. Materiais e Métodos: optou-se pela metodologia quantitativa com 

corte transversal, exploratória com delineamento de pesquisa de campo. A presente pesquisa foi 

desenvolvida no ponto de ônibus da Praça Doutor Carlos, no Centro da cidade Montes Claros/MG.  

Com base na média mensal de pessoas que utilizam o transporte público, total de 75.000 mil 

pessoas, foi realizada uma amostragem com nível de confiança de 95% e margem de 5%, 

totalizando uma amostra de 63 usuários do transporte coletivo. A metodologia quantitativa foi 

empregada através da aplicação de questionário semiestruturado. Os dados coletados através do 

questionário foram tabulados através do Software Excel e os resultados obtidos foram analisados 

por meio da análise descritiva. Esta pesquisa foi submetida ao Comitê de Ética em Pesquisa – CEP, 

tendo sua aprovação em 02 de setembro de 2019, sob o número 3.545.693. Resultados: a maioria 

das mulheres entrevistadas não conhece o significado de importunação sexual e não sabem que 

existe uma lei para tipificar essa prática. A vergonha e o medo são as justificativas na hora das 

mulheres comentarem a respeito ou denunciar à autoridade esse tipo de crime. Conclusão: do alto 

número de crimes de importunação sexual que vem ocorrendo no Brasil, muitos acontecem no 

transporte coletivo e na maioria das vezes as vítimas são do sexo feminino, que utilizam desse meio 

de transporte. 

 

Palavras-chave: Assédio Sexual. Importunação sexual. Transporte Coletivo.   
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UMA ANÁLISE DO SISTEMA DE ADOÇÃO NO BRASIL 

 

Álvaro Philipe Araújo Veloso 

Dayane Ferreira Silva 

 

Objetivo: realizar uma análise jurídica do sistema de adoção no Brasil. Materiais e Métodos: 

trata-se de um estudo de natureza qualitativa com característica exploratória, através da aplicação da 

pesquisa bibliográfica. Ademais, realizou-se a análise de doutrinas, artigos científicos e legislações 

pertinentes ao tema. Resultados: a adoção representa um modo de oportunizar ao adotado a sua 

inserção em um núcleo familiar, possibilitando a integração efetiva em uma família, recebendo 

afeto e valores necessários ao desenvolvimento físico e psíquico. O ato de adotar é uma forma de 

filiação não biológica por meio de uma sentença judicial que constitui filhos como pessoas nascidas 

em família de origem diversa da adotiva. Esta ação possui amparo legal no Estatuto da Criança e do 

Adolescente e na Constituição da República Federativa do Brasil – CRFB/1988. Com a perda do 

poder familiar dos pais biológicos e da família sanguínea, a criança ou adolescente passam a 

compor a lista do Cadastro Nacional de Adoção, ficando à espera de possíveis adotantes. 

Considerações finais: atualmente, a adoção encontra inúmeros óbices, dentre eles, a burocracia e a 

preferência de perfil por parte dos adotantes que contribuem para o impasse da adoção no país. 

Sendo assim, visando aumentar o número de adoção no Brasil, foi implantado o novo Sistema 

Nacional de Adoção, que será uma importante ferramenta. Pois, o novo método implantado, garanti 

mais agilidade do processo, além de favorecer não só as crianças/adolescentes, como também aos 

interessados a adotar, e os juízes.  

 

Palavras-chave: Adoção. Cadastro Nacional de Adoção. Estatuto da Criança e do Adolescente. 

 

 

UMA REFLEXÃO JURÍDICA SOBRE OS EFEITOS DO IMPULSIONAMENTO DE 

PROPAGANDA ELEITORAL NA INTERNET PERMITIDO PELA LEI 13.488/2017 

 

Afonso Henrique Souza De Oliveira 

Antonio Luiz Nunes Salgado 

 

Objetivo: avaliar a propaganda eleitoral na internet frente às alterações trazidas pela Lei 

13.488/2017 que instituiu o impulsionamento de conteúdo. Materiais e Métodos: a análise foi 

realizada por meio de pesquisa bibliográfica, em jurisprudências dos Tribunais Eleitorais, 

seminários, congressos, artigos e revistas acerca do tema. Resultados: verifica-se que ocorreu nas 

eleições de 2018, um uso exacerbado do impulsionamento. A nova lei não definiu limites ou 

penalidades proporcionais ao impacto gerado pelo seu uso de forma abusiva, o que permitiu que o 

recurso dominasse as campanhas eleitorais, tanto que os maiores gastos de campanha ocorreram 

com o impulsionamento. Conclusão: tanto o ordenamento jurídico brasileiro quanto os eleitores 

propensos à agressividade do recurso foram afetados diretamente, as consequências são visíveis e 

atuais e, para que estas não se prolonguem no tempo, defende-se sua revogação. 

 

Palavras-chave: Eleições 2018. Impulsionamento de Conteúdo. Internet. Propaganda Eleitoral. 

 

 

VIOLÊNCIA CONTRA A MULHER NO BRASIL: UMA ANÁLISE DA LEI DO 

FEMINICÍDIO E DA LEI MARIA DA PENHA 
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Ana Lúcia Rosa Fernandes. 

Dayane Ferreira Silva. 

 

Objetivo: analisar as medidas protetivas previstas na Lei Maria da Penha e a Lei do Feminicídio no 

enfrentamento do fenômeno social da violência contra a mulher. Materiais e Métodos: trata-se de 

um estudo de análise qualitativa e quantitativa. A aplicação da metodologia qualitativa se deu 

através do método da pesquisa bibliográfica. No que se refere a metodologia quantitativa, foram 

realizados levantamento e análise de dados secundários sobre a violência contra a mulher, incluindo 

números de feminicidios disponibilizados no Atlas da Violência e no Anuário Brasileiro de 

Segurança Pública ambos publicados em 2019. A partir da análise descritiva dos materiais 

selecionados foram formuladas as discussões sobre os principais resultados e conclusões do estudo. 

Resultados: entre 2007 a 2017, período em que entraram em vigor dois importantes institutos 

legais, que visam proteger a mulher, a Lei Maria da Penha e a Lei do Feminicídio, tem ocorrido 

aumento da violência contra a mulher, o que aponta que, essas legislações não têm sido suficientes 

para inibir esse tipo de violência. Conclusão: os dados coletados nesta pesquisa apontam que, a 

violência contra a mulher aumentou nos últimos anos, o que torna necessário a criação de políticas 

públicas para o combate da violência contra a mulher, bem como investimentos para implementação 

e execução da Lei Maria da Penha. 

 

Palavras-chave: Lei Maria Da Penha. Lei do Feminicídio. Medidas Protetivas. Violência Contra 

Mulher. 

 

 

VIOLÊNCIA DOMÉSTICA CONTRA A MULHER: (IN)EFICÁCIA DAS MEDIDAS 

PROTETIVAS PREVISTAS NA LEI 11.340/06 EM MONTES CLAROS, MINAS GERAIS – 

2015 A 2019 

 

Ludmila de Oliveira Silva 

Filomena Luciene Cordeiro Reis 

 

Objetivo: verificar a violência doméstica contra a mulher em Montes Claros-MG e a eficácia das 

medidas protetivas previstas na Lei nº 11.340/06.Materiais e Métodos: a pesquisa terá como base 

boletins de ocorrências retirados do banco de dados do Registro de Eventos de Defesa Social- 

REDS: sistema operacional de inteligência utilizado pela Polícia Militar de Minas Gerais. 

Resultados: a pesquisa demonstrou que, em 2015 foram registrados 3.089 casos de violência 

doméstica. Em 2016 houve 2.931 registros. Em 2017 registraram 2.771 casos e 2.595 em 2018. De 

01 de janeiro até 16 de setembro foram lavrados 2.101 boletins, totalizando 13.487 casos de 

violência doméstica no período estabelecido. Conclusão: de acordo com os dados obtidos, conclui-

se que a Lei Maria da Penha não possui a eficácia esperada e a sua aplicabilidade através das 

medidas protetivas, previstas no texto da lei, são ineficazes, ao passo que, muitos casos de violência 

doméstica ainda são registrados diariamente. 

 

Palavras-chave: Lei Maria da Penha. Medidas Protetivas. Feminicídio. 

 

 

VIOLÊNCIA DOMÉSTICA: EXISTE PROTEÇÃO EFETIVA CONTRA A VIOLÊNCIA 

SOFRIDA? 

 

Eliane de Jesus Santos 
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Edmilson Araújo Rodrigues 

 

Objetivo: analisar a Lei 11.340/2006, juntamente com as medidas de proteção como garantia de 

uma vida digna às mulheres vítimas de violência doméstica. Materiais e Métodos: trata de uma 

revisão bibliográfica sistematizada, de abordagem qualitativa e de natureza exploratória sobre a 

evolução das leis e medidas de proteção utilizadas pelo Estado, no enfrentamento da violência 

contra a mulher. Resultados: a violência doméstica é compreendida como um grave problema 

social e cultural. Isso corrobora para que a legislação procure de maneira contínua amoldar-se às 

situações sociais, políticas e econômicas existentes na atualidade, que propiciem maior segurança e 

tranquilidade às mulheres vítimas de violência doméstica, bem como, a sociedade em geral. Diante 

do amparo das leis e políticas públicas adotadas contra a violência, concomitantemente ocorreram 

avanços significativos no amparo e proteção às mulheres, contudo, apesar da evolução, há 

fragilidade, em detrimento do alto índice de violência doméstica no Brasil. Muitas mulheres ainda 

sofrem algum tipo de agressão física, moral, patrimonial, psicológica, assédio, tortura, estupro, 

ameaça, perseguição e, na forma mais violenta, o feminicídio. Considerações finais: a Lei Maria 

da Penha foi criada para proteger as mulheres da violência doméstica, porém, para que seja 

possível cumprir o desiderato da lei, seria necessário que houvesse uma materialização de ações 

eficientes, sendo de responsabilidade da União, Estados e Municípios o cumprimento dos objetivos 

presentes na legislação para a garantia do direito à vida digna das mulheres e sem violência. 

 

Palavras-chave: Violência doméstica. Lei Maria da Penha. Medidas Protetivas. 

 

 

VIOLÊNCIA OBSTÉTRICA: VIOLAÇÃO À AUTONOMIA E DIREITOS INERENTES À 

MULHER 

 

Karoline de Oliveira Silva 

Thais de Oliveira Faria Baldo 

 

Objetivo: analisar o conhecimento de gestantes acerca da violência obstétrica quantos aos seus 

direitos em uma unidade de saúde do município de Montes Claros-MG. Materiais e Métodos: 

trata-se de estudo descritivo, quantitativo e de corte transversal. O presente trabalho foi disposto em 

duas etapas: a primeira consistiu em uma revisão bibliográfica e na segunda etapa ocorreu a coleta e 

análise de dados. Foi utilizada técnicas de pesquisa, tais como: revisão de literatura e entrevistas 

estruturadas, baseadas em um questionário, constituídas por uma série ordenada de perguntas, em 

uma Estratégia Saúde da Família (ESF) em Montes Claros, MG, que foi aplicado somente após 

aprovação do Comitê de Ética em Pesquisa, cujo número de aprovação do CAAE é 

21923519.8.0000.5141. Resultados: as violências podem variar entre mais leves e mais graves e se 

tratando da violência obstétrica pode ocorrer de várias formas, sendo física, verbal ou psicológica, 

podendo ocorrer tanto no período gestacional, quanto no período puerperal, também denominado 

pós-parto. Nas gestantes entrevistas foi observado que, em sua maioria, não possuem todos os 

conhecimentos acerca da violência obstétrica, tampouco como poderiam evitar tais abusos. 

Conclusão: em suma, a Constituição Federal (1988) assegura a todos a garantia à saúde por meio 

de políticas sociais e econômicas, uma vez que elas são as protagonistas desse momento e para isso 

precisam ser tratadas como tal. Entretanto, as mulheres só poderão gozar de autonomia a partir do 

momento que tiverem conhecimento de seus direitos enquanto indivíduos, pacientes e gestantes. 

 

Palavras-chave: Código Penal. Direito. Gestantes. Violência Obstétrica. 
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VIOLÊNCIA SEXUAL NO ÂMBITO INTRAFAMILIAR: REFLEXÕES SOBRE A 

COAUTORIA 

 

Isabella Lopes Maia. 

Cristiano Barbosa. 

 

Objetivo: estudar o crime de abuso sexual no contexto Intrafamiliar e a coautoria. Materiais e 

Métodos: por meio da utilização de pesquisa bibliográfica, com revisão sistemática de literatura, 

pesquisa exploratória e descritiva. Resultados: os aspectos da violência familiar mostram-se pela 

percepção empirista, de forma diversificada, e no contexto sexual. Há situações em que tais 

violências não são denunciadas, criando, por conseguinte, a possibilidade de coautoria. Ao 

considerar o levantamento da jurisprudência e julgado sobre a coautoria, este verificou a 

inexistência reconhecida pelos tribunais. Contudo, percebeu-se que em todos os julgados 

encontrados, cujo tentavam imputar a coautoria, havia identificação da ausência de provas. 

Conclusão: a coautoria e o fato de haver exigência do elemento probante da omissão, o que nem 

sempre é possível ou efetivada, bem como levando o ente que se omite a não ser punido na relação 

ao ato em si, verificou, portanto, a possibilidade de reconhecimento de coparticipação, quando do 

conhecimento de crimes sexuais contra menores  não é efetivada a denúncia.  

 

Palavras-chave: Abuso Sexual. Violência Sexual. Coautoria. Intrafamiliar. 

 

 

 

ENGENHARIA CIVIL  

 

 

APLICAÇÃO DE VERMICULITA COMO ISOLANTE TÉRMICO E ACÚSTICO EM 

ALVENARIA ESTRUTURAL 

 

Guilherme Augusto dos Santos 

Richard Dias Marques Junior 

Vanderson Aguiar Santos 

 

Objetivo: estudar a aplicação de vermiculita como isolante térmico e acústico em alvenaria 

estrutural de blocos de concreto. Materiais e Métodos: possui caráter descritivo, analítico, 

mercadológico e de corte transversal. A pesquisa foi realizada em uma obra em execução, avaliando 

a utilização da vermiculita de acordo com as diretrizes determinadas pelos responsáveis pela 

edificação, identificando no local as etapas do processo de mistura e aplicação do material, os dados 

utilizados são referentes ao período de novembro de 2018 a maio de 2019. Para verificar como o 

conhecimento do mercado local com relação à utilização do material em estudo foi elaborado um 

questionário, sendo pessoas físicas, referentes aos problemas tocantes ao conforto térmico e 

acústico das residências, sendo realizado através do Google Forms. A pesquisa teve parecer final 

Número do Parecer: 3.712.378. Resultados: a utilização correta da vermiculita proporciona 

resultados satisfatórios, uma vez que o mineral atende os valores requisitados pela norma, 

proporcionando um melhoramento no conforto térmico e no conforto acústico das edificações. 

Conclusão: pode-se concluir que a aplicação da vermiculita como isolante térmico e acústico traz 

grandes banefícios para a edificação como, por exemplo, a não necessidade de mão de obra 

especializada para a sua aplicação, pois é um procedimento de fácil execução. 

 

Palavras-chave: Vermiculita. Conforto Térmico. Conforto Acústico. 
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______________________________________________________________________ 

 

APLICATICO PARA INSTRUÇÃO DE SEGURANÇA NO TRABALHO 

 

Ana Paula Thais Santos  

Ellen Silva Veloso  

Suzyanny Dias Gusmão  

 

Objetivo: desenvolver um aplicativo para smartphone, com a finalidade de complementar o 

treinamento dos funcionários e orientar a utilização correta e segura de EPIs e EPCs no canteiro de 

obra. Materiais e Métodos: as causas de acidentes mais frequentes estão relacionadas à 

negligência, imperícia e imprudência, assim como à realização de atividades inseguras e falta de 

conscientização dos trabalhadores que assumem posturas que colocam em risco a própria saúde, 

bem como a segurança no canteiro de obras. Portanto, para a realização de atividades da Construção 

Civil, é indispensável a utilização de Equipamentos de Proteção Individual (EPIs) e Proteção 

Coletiva (EPCs). A criação do aplicativo foi pela GoodBarber, referindo-se a uma plataforma online 

que propiciou o desenvolvimento do aplicativo de forma eficaz, contendo informações de segurança 

e saúde no trabalho baseadas nas Normas Regulamentadoras, e possibilitando acesso a vídeos e 

imagens que orientam sobre como utilizar os EPIs e EPCs, além de mostrar as NRs de segurança no 

trabalho e imagens de acidentes que podem ocorrer devido ao mau uso dos equipamentos de 

proteção. Resultados: os resultados foram apresentados de acordo à atividade que foi realizada com 

os trabalhadores e empresários e, através de uma análise qualificada. Conclusão: verificou-se um 

benefício mútuo para funcionários e donos da empresa.  

 

Palavras-chave: Aplicativo. Construção Civil. EPI. EPC. Treinamento. 

______________________________________________________________________ 

 

APLICATIVO DE GESTÃO DE PROJETOS NA CONSTRUÇÃO CIVIL 

 

Bruno Souza Silva 

Joel do Nascimento de Oliveira Junior 

Suzyanny Dias Gusmão  

 

Objetivo: construir um protótipo de aplicativo de gestão para dispositivos móveis que possibilitará 

ao engenheiro cumprir com o cronograma da obra através de uma rotina com um planejamento 

eficaz. Materiais e Métodos: o ramo da construção, nos últimos anos, é o que mais vem sofrendo 

alterações consideráveis. Empresas do setor observam que é indispensável, devido à concorrência 

intensiva e busca por bens atuais, o investimento em controle de processos, uma vez que o número 

de tablets e smartphones é cada vez mais crescente e comum no nosso dia, sendo possível se 

aproveitar da sua mobilidade e praticidade. Um aplicativo de gestão para dispositivos móveis 

possibilitaria ao engenheiro cumprir com as metas planejadas através de uma rotina esquematizada.  

Resultados: para a construção foi utilizada uma ferramenta online, ShoutEm, uma plataforma que 

auxilia na criação do app de forma eficiente. Como resultado o produto foi criado com um menu de 

cinco opções, que auxiliam o Engenheiro desde a criação do cronograma de uma obra até o controle 

de execução e datas. Conclusão: conclui-se que o aplicativo vem para ajudar os engenheiros a 

tornarem o seu trabalho mais fluido, podendo assim administrá-lo com maior agilidade, gerando 

mais tempo para novos projetos e lucros, todavia, para a comercialização do aplicativo é preciso 

ainda que ele entre em sua fase de testes e ajustes a fim de ser inserido no mercado. 

 

Palavras-chave: Gestão. Rotinas. Aplicativo. Smartphone. 
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______________________________________________________________________ 

 

APLICATIVO PARA ORGANIZAÇÃO E CONTROLE DE ALMOXARIFADO  

 

Breno Alves Barbosa 

Junio Antunes da Silva 

Kristhiam Willy Soares Mota 

 

Objetivo: utilizar a tecnologia da informação para criar um aplicativo, que possa auxiliar e facilitar 

na organização e controle de um almoxarifado. Materiais e Métodos: para alcançar o objetivo 

proposto, inicialmente o foco desta pesquisa consistiu na criação da ferramenta tecnológica e 

execução de testes, para posteriormente o aplicativo ser disponibilizado para download em 

plataformas compatíveis. Para validação da proposta, foi desenvolvido um questionário para a 

aplicação em 05 empresas da Engenharia Civil de Montes Claros – MG. A pesquisa foi realizada 

com a contribuição de seres humanos e isso requereu cuidados éticos. A mesma só foi iniciada após 

aprovação e liberação do parecer final (número: 3.637.367) junto ao comitê de ética em pesquisa 

das Faculdades Integradas do Norte de Minas. Resultados: um estudo foi realizado para verificar a 

aceitação do produto e os dados obtidos foram agrupados e analisados com o auxílio do Microsoft 

Excel, para um melhor entendimento e organização das informações. Conclusão: parcerias poderão 

ser feitas após a finalização do produto, visto que as empresas enxergaram de forma positiva a 

utilização do aplicativo. 

 

Palavras-chave: Almoxarifado. Gestão de estoque. Inovação tecnológica. 

______________________________________________________________________ 

 

AVALIAR A VIABILIDADE DE UMA EMPRESA PRESTADORA DE SERVIÇO 

ESPECIALIZADA NA OBTENÇÃO DE SELOS SUSTENTÁVEIS 

  

Kevin Lopes da Silva 

Viviane Santana de Oliveira 

Kristhiam Willy Soares Mota  

 

Objetivo: contribuir com o amadurecimento de uma nova empresa no qual será lançada no mercado 

local de Montes Claros/MG que visa facilitar a obtenção de selos sustentáveis por parte das 

construtoras locais. Materiais e Métodos: o estudo trata-se de uma pesquisa de caráter transversal 

com abordagem quantitativa com base em levantamento de campo realizado com empresas 

construtoras através de questionário. Devido a pesquisa ter sido realizada com a contribuição de 

seres humanos, necessitou - se da existência dos cuidados éticos.  Sendo a pesquisa de campo 

realizada após a aprovação e liberação do parecer final (3.650.431) junto ao comitê de ética em 

pesquisa das Faculdades Integradas do Norte de Minas. Resultados: através dos questionários 

aplicados, notou-se que todos os candidatos possuem práticas que contribuem para o meio 

ambiente, e buscam benefícios econômicos, sociais e ambientais.  Conclusão: o estudo científico 

possibilitou aprofundar os conhecimentos em relação ao setor de qualidade das empresas, 

certificações sustentáveis, entre outros temas no qual foi necessário para a elaboração do projeto 

que visa trazer o selo Casa Azul - Caixa para Minas Gerais iniciando pela cidade de Montes Claros-

MG. 

 

Palavras-chave: Sustentabilidade. Construção Civil. Certificação Sustentável. Selo Casa Azul. 

______________________________________________________________________ 
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CANTEIRO DE OBRAS EM LIGHT STEEL FRAMING 
 

Iury Gustavo Mendes Moura 

Valdirene Pereira de Carvalho 

Suzyanny Dias Gusmão 

 

Objetivo: desenvolver a viabilidade do uso do método construtivo light Steel Framing para o 

canteiro de obra. Materiais e Métodos: o canteiro de obras em light steel framing surge de forma 

sustentável e econômica, pois sua estrutura pré-fabricada proporciona maior rapidez no seu 

processo construtivo, formada com perfis em aço galvanizado e placas cimentícias. Com isso ocorre 

a redução do seu peso próprio, diminuindo o gasto com fundações, reduzindo o seu tempo de 

fabricação, sem perdas de materiais e desperdício compensado o gasto inicial maior feito sob 

medida de acordo com os padrões estabelecidos pela NR18 e também de acordo com o cliente. 

Resultados: avaliado através de uma pesquisa um comparativo entre métodos convencionais como 

containers e alvenaria convencional, onde todos os funcionários responderam às perguntas em 

relação a proposta que visa a sustentabilidade, rapidez no processo construtivo e mais comodidade 

para os clientes, funcionários e a redução da temperatura no ambiente. Conclusão: através da 

pesquisa foi possível identificar certa insegurança com relação ao preço. Porém esse gasto inicial 

maior pode ser visto como uma técnica de viabilizar um retorno rápido ao investimento.  

 

Palavras-chave: Light Steel Framing. Canteiro de obras. Sustentabilidade. 

______________________________________________________________________ 

 

CAPTAÇÃO SUSTENTÁVEL DE ÁGUA DO ORVALHO  

 

Eloiza Nunes Ribeiro 

Rosana Rodrigues Gouvea 

Chrystian Iezid Maia E Almeida Feres 

 

Objetivo: adaptar o sistema de captação de água do orvalho de forma sustentável.  Materiais e 

Métodos: os dados climáticos de umidade relativa, precipitação, ponto de orvalho e temperaturas 

média da madrugada foram coletados com auxílio do aplicativo BoosterAgro ®. Foram montados 

aros de barra achatada, o menor desses aros recebeu 3 hastes para apoio na  haste de sustentação, 

posteriormente com o auxilio de fio de nylon e agulha, os aros foram afixados na tela sombrite de 

indice 80% em sobreamento, sendo uma das telas no formato tronco de cone, com raio de base 

maior de  150 cm e raio de base menor de 30 cm, altura de  100 cm e outro no formato cilindrico de 

raio 13 cm e altura de 150 cm, estes dois com a função de escoar para o reservatório composto por 

dois baldes reutilizados de 18,75 litros cada, unidos por uma vela de cerâmica com função de filtrar 

a água coletada. Foram reutilizados perfis de alumínio, antes como trilhos para cortinas, com a 

função de hastes de sustentação, com 300 cm de comprimento. Após montada a estrutura, iniciou-se 

a coleta durante 5  dias, a água coletada foi quantificada por seringas graduadas. Resultados: os 

resultados encontrados de volumes mostram uma captação no primeiro dia de 4m de água, no 

segundo e terceiro dia a captação foi nula, no quarto dia uma captação de 2 mL  e no  quinto dia 

houve  uma captação de  9,5L em função da precipitação ocorrida de 10 mm na noite anterior. 

Diante aos dados obtidos e a captação quantificada verifica-se que a baixa captação ocorreu em 

função de condições meteorológicas não favoráveis nos períodos de coleta. Conclusão: o estudo 

destaca que através da construção da estrutura identificou-se a importância do orvalho como uma 

fonte de água alternativa. 

 

Palavras-chave: Captação. Orvalho. Warka Water. 
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_________________________________________________________________ 

 

CONSTRUGUIDE: GUIA DE CONSTRUÇÃO DE PROJETOS 

 

João Lucas Dias de Oliveira 

Randerson Martins Melo 

Suzyanny Dias Gusmão 

 

Objetivo: desenvolver o produto em formato de aplicação web foi de levar maior conhecimento aos 

futuros projetistas e também profissionais já atuantes na área da contrução civil, especialmente 

aqueles que estão diretamente ligados à fase de projeção. Materiais e Métodos: neste trabalho será 

abordado o Construguide Projetos, um guia de construção de projetos que tem como propósito 

apresentar uma nova e moderna ferramenta de consulta digital para orientar todos aqueles que são 

atuantes na área de projeção, assim como aos acadêmicos do curso de Engenharia Civil. São muitas 

as áreas em que um Engenheiro pode atuar e, o que as tornam comuns, é o fato de que todas 

possuem um projeto para orientação durante e após a execução. O produto foi desenvolvido pelos 

próprios autores deste projeto, por meio da plataforma WordPress. Resultados: os projetos na 

construção civil são de grande importância, não só para que se tenha uma execução bem-sucedida 

ou um produto final de qualidade, mas também, um bom projetista pode evitar futuras patologias na 

obra. Dessarte faz-se necessário conhecer todos os passos da criação dos diversos projetos da 

construção civil. Conclusão: através do acesso ao site, o profissional terá as informações 

necessárias para a criação do projeto desejado, consequentemente reduzindo problemas durante e 

após a execução das obras. O conteúdo oferecido pode influenciar de forma positiva, agregando 

conforto, segurança e economia ao cliente. 

 

Palavras-chave: Projeto. Construção. Manual.  

______________________________________________________________________ 

 

EDIFICASA: APLICATIVO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE REFORMAS NA ÁREA 

DA CONSTRUÇÃO CIVIL 

 

Cleidson Ribeiro de Oliveira Matos 

Marco Antônio Ramos Canela 

 

Objetivo: desenvolver de um aplicativo voltado para reformas residenciais, ligado ao comercio 

eletrônico, para atendimento de uma clientela específica, que foi consultada para mensuração dos 

níveis de aceitação (ou não) desse novo serviço. Materiais e Métodos: para validar a proposta de 

criação do Aplicativo, optou-se pelo levantamento por meio eletrônico, com aplicação de 

questionário on-line com 10 perguntas, desenvolvido pelos pesquisadores para testar a aceitação do 

serviço. Através da Metodologia Canvas, chegou-se aos resultados que se seguem, que demonstram 

os recursos necessários para o desenvolvimento do protótipo mínimo do Aplicativo EDIFICASA. 

Resultados: considerando que a expectativa de faturamento, em face do perfil econômico dos 

potenciais clientes, é bastante otimista, infere-se que o empreendimento possui uma grande chance 

de prosperidade, já que os negócios em meio eletrônico reduzem drasticamente os custos de 

qualquer empresa, além de propiciarem outras formas de faturamento (parcerias, publicidade paga, 

etc.). O custo calculado para início das operações foi de R$ 52.000,00. Conclusão: diante dos 

estudos realizados, conclui-se que o Aplicativo EDIFICASA possui grande potencial de mercado, 

surgindo como uma oportunidade empreendedora no ramo da Construção Civil, com roupagem 

completamente tecnológica e em consonância com os dias atuais. 
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Palavras-chave: Engenharia Civil. Construção Civil. Prestação de Serviços. Reformas. 

Aplicativo. 

______________________________________________________________________ 

 

ESCRITÓRIO MÓVEL PARA ELABORAÇÃO DE PROJETOS NA ENGENHARIA CIVIL 

 

Andrei Nunes Dias 

Paulo Henrique Fagundes dos Reis Filho 

Clédson Teixeira Viana 

 

Objetivo: criar uma empresa de Engenharia Civil com prestação de serviços em escritório móvel. 

Materiais e Métodos: o presente estudo se caracteriza como descritivo, com abordagem 

qualitativo-quantitativa, através de pesquisa de campo e tratou-se de um estudo transversal. 

Buscando validar o mesmo, foi aplicado um questionário para 10 pessoas em Montes Claros – MG, 

selecionadas aleatoriamente, sendo que o estudo foi submetido à aprovação do Comitê de Ética em 

Pesquisa (CEP) da Associação Educativa do Brasil – (SOEBRAS), sob o parecer nº 3.643.294. 

Resultados: após a pesquisa, identificou-se que as pessoas entrevistadas acham necessário procurar 

engenheiros para a realização de projetos. Notou-se ainda que a maioria gostaria que o atendimento 

fosse realizado em sua residência e que todas contratariam uma empresa que prestasse serviços 

através de um escritório móvel. Conclusão: diante das informações coletadas foram elaborados 

gráficos, sendo estes responsáveis pela comprovação do real resultado da pesquisa, que aponta, por 

sua vez, para a comprovação de que o serviço prestado em escritório móvel tem grande aceitação no 

mercado. 

 

Palavras-chave: Escritório Móvel. Prestação de Serviços. Inovações. 

______________________________________________________________________ 

 

LOW WATER - GESTÃO DE RECURSOS HÍDRICOS EM EDIFICAÇÕES 

 

Carla Adrieli Barbosa 

Lucas Vinicius Ferreira Morais 

Suzyanny Dias Gusmão 

 

Objetivo: propor a criação de uma empresa que gerencia o uso da água em edificações residências, 

comerciais e industriais a fim de diminuir os desperdícios de água, e promover o uso da água de 

forma consciente e adequada. Materiais e Métodos: foi desenvolvida uma análise sobre a criação 

de uma empresa de prestação de serviço voltada para gestão de recursos hídricos em edificações. 

Foi aplicado um questionário em 15 residências em 3 bairros de Montes Claros -MG. Resultados: o 

serviço proposto pela empresa Low Water foi executado por uma equipe de profissionais 

especializados, que analisou a edificação a qual foi implantada a gestão dos recursos hídricos e 

diante das informações coletadas elaborou-se um plano de intervenção. Ao final do processo 

obteve-se como resultado reduções expressivas no volume de água consumido e consequente 

redução das tarifas de água paga para a companhia de saneamento básico. Conclusão: a gestão de 

recursos hídricos em edificações abordada na pesquisa é uma dessas maneiras, e em um curto prazo 

de tempo já é possivel observar quedas no volume de água consumido mensalmente e redução das 

tarifas pagas as companhias de saneamento básico. 

 

Palavras-chave: Água. Gestão. Desperdício. Tecnologias Economizadoras. 

______________________________________________________________________ 

 



 

 

53 

 

MOURÕES DE CONCRETO REFORÇADOS COM BAMBU 

 

Emilly Raissa Lôpo Mendonça 

Lwan Matheus Costa Souza 

Clédson Teixeira Viana 

 

Objetivo: produzir mourão de concreto com uso de bambu em substituição ao aço. Materiais e 

Métodos: os procedimentos para a sua produção não diferem de outros artefatos de concreto. Para a 

fabricação foram utilizados: areia lavada; agregado graúdo (brita 1) e cimento Portland, CPV ARI. 

A armadura longitudinal foi constituída de 4 taliscas de bambus longitudinais, onde foram 

colocadas a um espaço livre de 2,5 cm entre as paredes das fôrmas, para garantir o recobrimento 

mínimo. Os corpos de provas foram ensaiados na máquina de ensaio (WDM-200E). O 

carregamento foi aplicado em três pontos, sendo um ativo e dois reativos, através de um cilindro 

hidráulico. Para a produção do mourão foram usados os mesmos procedimentos citados acima, 

diferenciando somente na disposição dos furos para passagem do arame. Resultados: comparando 

os diagramas dos corpos de provas, notou-se que os corpos armados com aço apresentaram maior 

rigidez, fato este esperado, uma vez que o módulo de elasticidade do aço é 14 vezes superior ao do 

bambu. Verificou-se ainda que a carga média de colapso com bambu foi de cerca de 88% inferior 

em relação ao aço, devido a aderência do bambu no concreto. Conclusão: os mourões de concreto 

reforçados com aço apresentam maior rigidez. Verificou-se ainda que o maior empecilho para 

utilização do bambu em peças de concreto é a aderência entre concreto/ bambu. A proposta 

mostrou-se promissora, pois, com a utilização do bambu, conseguiu-se produzir o mourão por um 

preço 45,45% mais barato do que os convencionais com aço. 

 

Palavras-chave: Bambu. Mourão de Concreto. Sustentabilidade. Material Alternativo. 

______________________________________________________________________ 

 

NATUCOLOR: TINTA ECOLÓGICA PARA CONSTRUÇÃO CIVIL 

 

Raquel da Silva Alves Rocha 

Elson Duarte dos Santos  

Marco Antônio Ramos Canela 

 

Objetivo: desenvolver uma tinta sustentável, à base de pigmentos naturais extraídos do solo 

(argila), para a Construção Civil.  Materiais e Métodos: a metodologia escolhida para a validação 

do problema foi a realização de um levantamento por meio de questionário eletrônico. Os testes 

físicos foram realizados no laboratório de ensaios e materiais das Faculdades Integradas do Norte de 

Minas, entre os dias 10 de agosto de 2019 a 11 de setembro de 2019, com a seguinte ordem: Ensaio 

de granulometria, Ensaio de classificação do solo e Ensaio de determinação de paleta de cores. 

Resultados: o interesse pelo produto foi demonstrado pela pesquisa de mercado realizada junto a 

potenciais consumidores. Os ensaios com o novo produto foram positivos. Pigmentação: grande 

potencialidade da argila como insumo para coloração das tintas, mostrando-se um material versátil, 

disponível em larga escala e de excelente pigmentação. Odor: o novo produto libera baixos níveis 

de odor. Custos: a argila é encontrada em abundância por todas as partes, com grande facilidade de 

extração, tornando o custo da produção potencialmente menor. Rendimento e desempenho: o 

rendimento ficou ligeiramente abaixo das marcas de referência, mas o desempenho atendeu a todas 

as NBR’s da área. Conclusão: conclui-se que é tecnicamente possível produzir, a partir da argila, 

uma tinta sustentável. Além disso, a tinta natural NATUCOLOR atendeu de forma satisfatória os 

quesitos: desempenho, rendimento, cobertura, variedades de cores e beleza, bem como à todas as 

normas técnicas. 
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Palavras-chave: Engenharia Civil. Construção Civil. Materiais de Construção. Tinta Sustentável. 

Inovação. 

______________________________________________________________________ 

 

PREVENÇÃO DE BARRAGENS DE REJEITOS: CUIDANDO DA SEGURANÇA DE 

TODOS 

 

Débora Pereira Delchoff  

José Adriano de Oliveira Lima 

Suzyanny Dias Gusmão 

 

Objetivo: criar um serviço de prevenção e fiscalização contra o rompimento das barragens de 

rejeitos de minério. Materiais e Métodos: em decorrência dos históricos de acidentes trágicos em 

Minas Gerais e dos efeitos socioambientais que esses acontecimentos causaram faz-se necessário 

uma intervenção imediata através de medidas de segurança as quais venham preservar a estrutura, 

além de medidas de correção em casos que estas já estejam comprometidas. A meta estabelecida é a 

modificação no processo de segurança das barragens, retirando a responsabilidade do empreendedor 

de elaborar e implementar o plano de segurança da barragem por conta própria. Assim, a 

argumentação é a elaboração, dentro do plano empresarial proposto: do Plano de Segurança de 

Barragens. Resultados: as entrevistas realizadas com 30 pessoas afetadas pelo rompimento da 

barragem do Córrego do Feijão proporcionaram uma melhor compreensão, na prática, do Plano de 

Segurança da Barragem e como a sociedade conhecia e participava desse plano, onde confirmaram 

que realmente houve negligência em atestar que as barragens não estavam em potencial risco 

emergencial. Conclusão: a relevância desse trabalho trouxe contribuições ao meio ambiente e à 

segurança de todos os envolvidos na construção, manutenção e desativação das barragens de 

rejeitos, além da segurança da população moradora a jusante das barragens. 

 

Palavras-chave: Segurança. Prevenção. Barragens. Tragédias. Fiscalização. 

______________________________________________________________________ 

 

SARJETA PERMEÁVEL: EFICIÊNCIA EM DRENAGEM 

 

Fabiano Santos Silveira 

Felipe Augusto Marques Fagundes 

Suzyanny Dias Gusmão 

 

Objetivo: desenvolver sarjeta de concreto permeável com resíduos sólidos para reduzir a incidência 

de inundações, de forma sustentável tanto no âmbito ambiental como econômico. Materiais e 

Métodos: o intenso fenômeno de urbanização pelo qual as cidades brasileiras vêm sendo 

submetidas, acompanhado da impermeabilização, decorrente dos sistemas usados para escoamento 

pluvial embasados na canalização acarretam diversos prejuízos para a qualidade de vida da 

população e a integridade das edificações. A execução do projeto constará da apresentação do fluxo 

do serviço e da apresentação gráfica do projeto. Aonde tivemos a aplicação de questionários para 

que assim contribuisse na elaboração do projeto. Resultados: diante disso, é importante a inovação 

de estratégias, tanto pelos profissionais, quanto pela comunidade acadêmica, como a proposta da 

sarjeta permeável de resíduos sólidos, com o intuito de oferecer um ambiente de melhor qualidade 

para a população. Conclusão: dessa forma, é possível concluir que a sarjeta permeável de resíduos 

sólidos mostra-se um feito de grande notoriedade e eficiência para aprimorar a drenagem hidráulica 

do meio urbano. A sustentabilidade no ramo da construção, assim como a promoção de saúde, pela 
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diminuição de enchentes foram parâmetros bem evidenciados com a adoção do sistema 

apresentado. 

 

Palavras-chave: Sarjeta permeável. Concreto permeável. Pavimento permeável. 

______________________________________________________________________ 

 

 

ENGENHARIA DE ALIMENTOS 

 

 

ANÁLISE SENSORIAL DE PÃO DESENVOLVIDO COM FARINHA DE RESÍDUO DE 

MALTE 

 

Amanda Brobowski Machado
 

Ana Clara Lima Silva
 

Ronilson Ferreira Freitas
 

 

Objetivo: produzir um pão acrescido de farinha de malte, com formulação de 5% de farinha de 

malte sobre o peso da farinha de trigo, 10% e 25% que foi desenvolvido no Laboratório de 

Gastronomia das Faculdades Integradas do Norte de Minas - FUNORTE para realização da Análise 

Sensorial. Matérias e Métodos: o resíduo foi coletado na cervejaria Catrumana localizada na 

cidade de Montes Claros – MG. Inicialmente o resíduo foi processado de forma para obter-se da 

farinha por meio de secagem e trituração. Resultados: os atributos textura, sabor e cor obtiveram 

maior aceitação na amostra de 25%, indicando que gostaram extremamente do produto. Já no teste 

de intenção de compra, observou-se que (55%) dos participantes certamente comprariam o produto, 

e apenas (1%) provavelmente não compraria. Conclusão: conclui-se que a utilização da farinha de 

malte é viável para agregar valores nutricionais ao pão e demostram grande possibilidade de 

comercialização. 

 

Palavras-chave: Bagaço de Malte. Resíduos. Fibras. 

______________________________________________________________________ 

 

 

ENGENHARIA ELÉTRICA 

 

 

DISPOSITIVO PARA CONTROLE DE SUPERAQUECIMENTO EM REDES ELETRICAS 

RESIDENCIAIS 

 

Fábio Vieira Aquino 

Adriana Xavier Alberico Ruas 

 

Objetivo: desenvolver um protótipo de um sistema de automatização residencial de baixo custo, 

sendo composto por um hardware microcontrolado (Arduino). Materiais e Métodos: o trabalho se 

classificou como uma pesquisa aplicada, exploratória, quantitativa e transversal. O protótipo 

baseou-se em um sensor de corrente ao ser colocado no circuito, que realizava captação de amostras 

do sinal elétrico por indução eletromagnética e transmitia os valores lidos para as portas analógicas 

do microcontrolador da placa Arduino Mega 2560. Este, por sua vez, realizava o processamento 

com o sinal já convertido para seu equivalente digital. Quando ocorria alguma alteração na rede, o 

Arduino notificava via bluetooth ao usuário e acionoava o buzzer. Os testes foram feitos em uma 
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residência, calculando a corrente do cabo elétrico. Todos os dados foram recolhidos e analisados 

para a identificação de falhas, erros e variações. Os dados obtidos foram tabulados através de 

estatítica descritiva com utilização do Microsoft Office Excel versão 10.0. Resultados: o protótipo 

demonstrou a viabilidade de soluções de baixo custo, para controle da rede elétrica de cunho 

residencial. Com o dispositivo, foi possível monitorar a rede elétrica, detectando sinais de 

superaquecimento pela aferição do comportamento da corrente elétrica, informando ao usuário 

sobre determinadas anomalias existentes e detectadas. Com essas informações é possível ao usuário 

toma ações corretivas e/ou preventivas ou até mesmo o sistema desligar a rede. Conclusões: os 

resultados obtidos foram satisfatórios. O sistema correspondeu conforme especificações, 

controlando e alertando quando necessário. Quando comparado com o padrão os dados foram 

fidedignos. Foi possível comprovar a eficiência do sistema nesse quesito. A otimização de 

processos na área da Engenharia Elétrica se faz necessário e os ganhos são bastante significativos. 

 

Palavras-chave: Automatização Residencial. Superaquecimento. Monitoramento de Rede Elétrica. 

______________________________________________________________________ 

 

IMPRESSORA A BRAILLE DE BAIXO CUSTO 

 

Leandro Nunes dos Santos 

Pedro André Araújo Fonseca 

Marcel Veloso Campos 

 

Objetivo: desenvolver uma impressora de baixo custo que seja eficiente para a escrita em Braille, 

facilitando o cotidiano de pessoas que possuem algum ou total nível de deficiência visual. 

Materiais e Métodos: a construção do sistema da impressora seguiu uma pesquisa quantitativa, 

buscando como objetivo a verificação de sua viabilidade junto ao mercado e utilizando uma 

abordagem exploratória e experimental. Além disso, sua concepção foi desenvolvida com peças 

impressas em impressora 3D e componetes eletrônicos de baixo custo, sendo controlada por 

computador, utilizando o sistema GRBL como plataformada de comando. Resultados: os 

resultados obtidos se encontram dentro do esperado. A escrita em Braille é confeccionada em uma 

boa velocidade atingindo uma folha impressa a cada 3 minutos, enquanto em uma comercial o 

tempo é de um minuto por folha; apesar de ser mais lenta no processo de impressão, se torna uma 

opção viável em comparação aos modelos comerciais devido ao seu baixo custo. Conclusão: o 

objetivo de realizar uma impessora em Braille na faixa de preço de R$ 1.642,47, com uma boa 

velocidade de impressão sendo atrativa para o mercado, foi alcançado de forma sastifatória. Tem-

se em vista que atingirá muitas pessoas no início da aprendizagem em Braille, visto que, ainda, há 

muitos deficientes visuais não têm acesso a esse ensino.  

 

Palavras-chave: Deficiência visual. Inclusão social. Sistema Braille. 

______________________________________________________________________ 

 

 

JORNALISMO 

 

 

A INFLUÊNCIA DO COLETIVO JUVENTUDE DE TERREIROS NA IMAGEM DO 

CANDOMBLÉ E UMBANDA EM MONTES CLAROS 

  

Camila Miranda Flávio. 

Mariana Isabel Santos Silva. 
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Ana Carolina Barbosa Rametta.
 

 

Objetivo: entender como os eventos organizados pelo Coletivo Juventude de Terreiros (JTMOC) 

influenciam na maneira como a sociedade enxerga religiões de matrizes africanas, como o 

Candomblé e a Umbanda, em Montes Claros. Materiais e Métodos: neste estudo, autores como 

Kunsch, Silva, Cardoso, Cecchetti e Allen foram acionados para discutir conceitos como 

organização de eventos, comunicação organizacional, diversidade, identidade, imagem, reputação, 

inclusão e religiões. O Encontro em Defesa da Liberdade Religiosa, evento promovido pelo 

Coletivo Juventude de Terreiros, foi escolhido para ser o objeto de estudo deste trabalho, nele foram 

aplicadas entrevistas qualitativas e quantitativas para o público circulante. Também foram 

realizadas entrevistas com os integrantes do JTMOC após o evento. Essa pesquisa foi aprovada pelo 

comitê de ética Funorte, parecer número 3.573.096. Resultados: com a leitura dos dados foi 

possível concluir que o público que está mais aberto a conhecer e participar de eventos com tal 

temática é aquele que tem um grau de escolaridade maior, a maioria dos participantes do encontro 

possuíam alguma graduação. Outra questão que ganha destaque é o pouco conhecimento sobre a 

diferença entre o Candomblé e a Umbanda, e como as pessoas enxergam e generalizam essas 

religiões. Considerações finais: após a análise dos dados foi possível concluir que o Coletivo 

Juventude de Terreiros é uma importante ferramenta na construção do conhecimento coletivo e na 

promoção da imagem das religiões de matrizes-africanas na cidade. Suas ações firmam um 

compromisso social em promover a convivência pacífica entre todos.  

  

Palavras-chave: Eventos. Comunicação Organizacional. Imagem. Diversidade. Juventude de 

Terreiros.  

 

 

A PESQUISA CIENTÍFICA NOS TRABALHOS DE CONCLUSÃO DE CURSO DE 

JORNALISMO 

 

Italo Ferreira da Silva 

Murilo Ribeiro Sobral 

Elpídio Rodrigues da Rocha Neto 

 

Objetivos: utilizar o jornalismo científico para produzir um programa de entrevistas discutindo a 

produção científica nos trabalhos de conclusão de curso (TCCs) de Jornalismo, das Faculdades 

Integradas do Norte de Minas – Funorte. Materiais e Métodos: para a elaboração do artigo, foram 

realizadas pesquisas exploratórias, qualitativas e quantitativas. Dentre os instrumentos 

metodológicos foram utilizados a pesquisa bibliográfica, a coleta de dados estatísticos e as 

entrevistas em profundidade, que foram reunidas para a elaboração de um programa de entrevistas. 

O projeto de pesquisa foi submetido ao Comitê de Ética e Pesquisa da Funorte recebendo o parecer 

de aprovação de número 3.526.703, da Plataforma Brasil, em 22/08/2019. Resultados: constatou-

se, conforme os levantamentos quantitativos, que a maioria dos graduados, entre 2001 e 2019, foi 

do sexo feminino: 280 (63,6%), contra 160 do masculino (36,4%); registraram-se notas nos 

trabalhos entre 70 e 100 pontos, sendo que os valores de 100 foram alcançados até 2004 e, desde 

então, apenas notas inferiores a 98 foram obtidas. Identificou-se que jornalismo interpretativo e 

jornalismo cultural são as especializações mais procuradas pelos acadêmicos; e o audiovisual, com 

predominância do documentário, foi o produto comunicacional preferido para as peças jornalísticas. 

Considerações Finais: a pesquisa permitiu traçar um panorama geral do curso de Jornalismo da 

Funorte e confirmar a hipótese dos pesquisadores acerca da importância do TCC na vida dos 

acadêmicos como um fator de amadurecimento e preparação para as exigências do mercado de 

trabalho. 
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Palavras-chave: Jornalismo Científico. Trabalhos de Conclusão de Curso. Programa de Entrevista. 

 

 

FOTOGRAFIA FINE ART: DO CONCEITO À PRÁTICA 
  

Karen Pinheiro Couto. 

Lidiane da Silva Santos. 

  

Objetivo: identificar se existe, ou não, diferença com a Fotografia Artística por meio de uma 

revista fotográfica contendo relatos e conceitos de fotógrafos e especialistas das áreas propostas. 

Materiais e Métodos: a pesquisa se caracteriza como qualitativa, passando pela construção dos 

métodos bibliográficos. Ela possui caráter longitudinal e documental. Para a coleta de dados, foram 

realizadas entrevistas semiestruturadas com dois especialistas das áreas propostas e com quatro 

fotógrafos das vertentes. Este projeto de pesquisa foi submetido ao Comitê de Ética e Pesquisa da 

Funorte e recebeu o parecer de aprovação de número 3.541.310, da Plataforma Brasil, em 

29/08/2019. Resultados: com base em todo o material bibliográfico e em entrevistas com 

especialistas e fotógrafos das áreas em discussão, pôde-se concluir que a Fotografia Artística é um 

grande guarda-chuva que abarca diversas vertentes da fotografia que busca se expressar como arte. 

Dentre elas, está a Fotografia Autoral, a Alternativa, a Cianotipia e outras muitas, além da própria 

Fotografia Fine Art. Considerações Finais: apesar da pesquisa, a discussão ainda não foi 

aprofundada o suficiente para que se pudesse criar uma definição clara e precisa, mas abriu espaço 

para novos caminhos e discussões sobre o tema proposto. Entende-se, portanto, que se faz 

necessário um tempo maior de pesquisa para desenvolver trabalhos futuros que apresentem novas 

bibliografias, e que busquem novos entrevistados para locupletar a discursão sobre o assunto. Ainda 

é importante ressaltar que, dificilmente, em curto prazo, a discussão será esgotada, mas que sempre 

poderá ser enriquecida com novos conceitos, novos exemplos e novas experiências. 

 

Palavras-chave: Fotografia. Fotografia Fine Art. Fotografia Artística. 

 

 

O CAMPEONATO RURAL DE FUTEBOL DE MONTES CLAROS  
  

Jackson Rodrigues da Silva 

Thalita Kelly Pereira Magalhães  

Elpidio Rodrigues da Rocha Neto 

  

Objetivo: utilizar o jornalismo esportivo para produzir um documentário sobre o campeonato rural 

de Montes Claros. Materiais e Métodos: o estudo foi executado por meio de abordagem 

exploratória, qualitativa e descritiva desenvolvida mediante pesquisa bibliográfica, entrevistas e 

coleta de dados. O projeto de pesquisa foi submetido ao Comitê de Ética e Pesquisa da Funorte 

recebendo o parecer de aprovação de número 3.502.450, da Plataforma Brasil, em 12/08/2019. 

Resultados: a pesquisa evidenciou que falta interesse por parte da mídia em divulgar o evento e não 

apoio institucional ao maior campeonato da cidade. Além disso, as comunidades participantes 

sofrem com a falta de material esportivo e as condições precárias de logística. Considerações 

Finais: o futebol em Montes Claros não tem um representante nos principais campeonatos estaduais 

e nacionais, mas existem muitas competições disputadas entre bairros e, até mesmo, comunidades, 

como é o caso do Rural. Assim, a mídia local deveria oferecer ao evento uma visibilidade maior 

tornando-o pauta prioritária nas redações. 
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Palavras-chave: Jornalismo Esportivo. Campeonato Rural de Montes Claros. Documentário.  

  

 

O HUMOR MONTES-CLARENSE: SAFROA REGUILIDA 
  

Bruna Pereira Soares 

Eduardo Rodrigues Novais 

Elpidio Rodrigues da Rocha Neto 

 

Objetivo: utilizar o jornalismo cultural para produzir um podcast sobre a personagem Safroa 

Reguilida e seu trabalho com o humor. Materiais e Métodos: a pesquisa foi executada numa 

abordagem qualitativa, de caráter longitudinal e documental. A pesquisa bibliográfica foi 

fundamental para o trabalho, pois possibilitou a coleta de dados e de informações, buscando os 

melhores resultados possíveis. O estudo foi realizado em Montes Claros e Belo Horizonte, no 

segundo semestre de 2019, para estruturar o perfil da personagem, o qual foi veiculado por meio de 

um podcast com relatos de entrevistados que trabalham com humor. O projeto de pesquisa foi 

submetido ao Comitê de Ética e Pesquisa da Funorte recebendo o parecer de aprovação de número 

3.485.977, da Plataforma Brasil, em 05/08/2019. Resultados: entende-se que o humor de Safroa 

Reguilida é importante, porque traduz a cultura regional e valoriza o trabalho do artista montes-

clarense; além disso, o podcast é o produto comunicacional ideal para falar de humor, porque 

permite a improvisação dos participantes e o uso de vinhetas e músicas para maior dinâmica na 

narrativa sonora. Considerações Finais: com a execução desta pesquisa, foi possível identificar a 

relevância do humor como ferramenta que atua sobre o público para suavizar e tranquilizar as 

pessoas diante do stress cotidiano da sociedade atual. O projeto permitiu, também, ampliar o 

conhecimento e transformar as expectativas e opiniões quanto às apresentações humorísticas e o 

teor crítico das mesmas diante dos problemas sociais. 

 

Palavras-chave: Jornalismo Cultural. Safroa Reguilida. Podcast. 

 

 

PUNCTUM & STUDIUM: UMA PRODUÇÃO SOBRE FOTOJORNALISMO NA CIDADE 

DE MONTES CLAROS 

 

Gian Marlon Soares de Almeida  

Matheus Santos Durães  

Lidiane da Silva Santos  

 

Objetivo: produzir um documentário que apresente a atividade do fotojornalista na cidade de 

Montes Claros.  Materiais e Métodos:  trata-se de um estudo, transversal e qualitativo no intuito de 

fazer a investigação dos dados sem o uso de fontes estatísticas. A pesquisa foi realizada nos 

principais veículos de comunicação, seja eles impresso, online ou revista, e com os especialistas 

renomados da área – estes foram escolhidos pela amostragem Snowball. O projeto de pesquisa foi 

submetido ao Comitê de Ética e Pesquisa da Funorte e recebeu o parecer de aprovação de número 

3.562.897, da Plataforma Brasil, em 09/09/19. Resultados: A partir dos levantamentos realizados 

através dos questionários e entrevistas, comprovou-se que mais da média profissional é do sexo 

masculino. Dos veículos que responderam e que tinham fotojornalistas 66,6% deles trabalham com 

carteira assinada e 33,4% dos entrevistados trabalham de freelancer. A faixa etária varia de 41 a 55 

anos. Considerações finais: o intuito desta pesquisa foi conhecer como é o mercado de 

fotojornalismo em Montes Claros. Após levantamentos, notou-se que os entrevistados desta não 

têm formação jornalística, e sim vasta experiência. Eles não transitam pelos veículos, mas estão no 
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ramo há anos como jornalista. Devido à necessidade das empresas e a não contratação do fotógrafo, 

passaram a fazer o trabalho de fotojornalista. Desta forma, foi possível entender as particularidades 

destas atividades no município norte-mineiro.  

 

Palavras-chave: Fotojornalismo. Mercado de Fotojornalismo. Programa de TV. 

  

 

RÁDIO 98,9 FM DE MONTES CLAROS: TRAJETÓRIA HISTÓRICA E EVOLUÇÃO 

 

Gercino Alves Nascimento  

Pedro Paulo Terence Dias 

Elpidio Rodrigues da Rocha Neto  

 

Objetivos: elaborar, num radiodocumentário, o perfil da Rádio 98,9 FM, de Montes Claros (MG), a 

partir das características e particularidades da mídia radiofônica. Materiais e Métodos: para a 

elaboração do artigo foi executado um estudo de abordagem exploratória, qualitativa e descritiva. 

Os instrumentos metodológicos incluem pesquisa bibliográfica, entrevistas e coleta de dados. A 

população deste estudo foi constituída por funcionários e colaboradores da Rádio 98,9 FM, cujos 

depoimentos serviram como base para a coleta de informações; a escolha dos entrevistados se 

estruturou na história da emissora e o papel deles, nessa trajetória, como, por exemplo, os primeiros 

locutores a trabalhar na empresa. O projeto de pesquisa foi submetido ao Comitê de Ética e 

Pesquisa da Funorte recebendo o parecer de aprovação de número 3.486.002, da Plataforma Brasil, 

em 05/08/2019. Resultados: no intuito de facilitar o entendimento e manter uma cronologia 

narrativa no radiodocumentário, foram estruturados blocos de assuntos/temas para segmentar o 

trabalho realizado e valorizar a fala dos entrevistados. Os blocos registram a importância da Rádio 

98,9 FM para a região, os benefícios que a empresa trouxe para a população local, a evolução da 

tecnologia digital nos meios de comunicação de massa, a programação e a estrutura operacional da 

emissora, as histórias e curiosidades vivenciadas pelos funcionários. Considerações Finais: 

percebe-se que a rádio está constantemente se adequando às novas tecnologias disponíveis no 

mercado para manter-se atualizada e trazer um radiojornalismo de qualidade para os ouvintes. 

 

Palavras Chaves: Rádio. Rádio 98,9 FM de Montes Claros. Radiodocumentário. 

 

 

RÁDIO ESCOLAR: UMA PROPOSTA EDUCOMUNICATIVA NA BUSCA DO 

PROTAGONISMO JUVENIL  

 

Jéssica Ribeiro da Silva 

Jéssica Soares Silva 

Lidiane da Silva Santos 

 

Objetivo: reativar a rádio corredor da Escola Estadual Coronel Filomeno Ribeiro, buscando 

desenvolver o protagonismo juvenil dos alunos, com propostas educomunicativas. Materiais e 

Métodos: a construção da pesquisa foi executada numa abordagem qualitativa e quantitativa, 

bibliográfica de caráter longitudinal e documental, possibilitando a coleta de dados e informações, 

trazendo os melhores resultados possíveis. O estudo foi realizado em Montes Claros, na Escola 

Estadual Coronel Filomeno Ribeiro, no segundo semestre de 2019. O produto deste estudo é um 

diário de bordo, que relata a oficina aplicada junto aos alunos. Este projeto de pesquisa foi 

submetido ao Comitê de Ética e Pesquisa da Funorte e recebeu o parecer de aprovação de número 

3.530.93, da Plataforma Brasil, em 25/08/2019. Resultados: com a observação das pesquisadoras é 
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possível afirmar que houve uma maior aproximação entre alunos, professores e direção, além disso, 

os discentes se apresentaram mais autoconfiantes e participantes das atividades desenvolvidas na 

escola. Considerações Finais: após a observação e aplicação dos questionários é possível afirmar 

que a oficina de rádio realizada possibilitou estreitamento de laços entre alunos e a instituição 

escolar, ainda abriu espaço para que os estudantes tivessem voz ativa nesse ambiente em que, por 

muitas vezes, sentem-se repreendidos por questões hierárquicas. Conclui-se que o trabalho 

realizado foi de grande importância para os alunos da Escola Estadual Coronel Filomeno Ribeiro, 

uma vez que aguçou o interesse dos participantes pelo universo da rádio. 

 

Palavras-chave: Educomunicação. Rádio. Protagonismo. 

 

 

TRABALHADORES SEXUAIS: UM OUTRO OLHAR ATRAVÉS DO 

FOTOJORNALISMO 

 

João Victor Queiroz Vieira Araujo 

Lidiane da Silva Santos 

 

Objetivo: discutir sobre a realidade enfrentada por trabalhadores sexuais, na tentativa de buscar 

humanizar seu trabalho por meio de discussões e através do fotojornalismo. Materiais e Métodos: 

a pesquisa apresenta caráter qualitativo, além de pesquisa bibliográfica. Também houve uma 

imersão no campo de estudo por meio da observação participante e de entrevistas em profundidade 

com trabalhadores sexuais, a fim de entender o histórico não só do trabalho sexual, mas 

fundamentar a pesquisa acerca do fotojornalismo, da sexualidade e da prostituição. O parecer de 

aprovação pelo Comitê de Ética da Funorte foi emitido no dia 27/12/2018, protocolado pelo n° 

3.103685. Resultados: foi possível perceber as nuances da prostituição e o preconceito que ronda o 

trabalho sexual, sobretudo quando se trata de travestis. Nesse cenário, percebe-se a inviabilização 

do espaço para o travesti como trabalhador sexual, ou seja, enquanto as mulheres exercem seu 

trabalho sexual dentro de casas, para os travestis, o espaço restante é, justamente, a rua, o que 

contribui para o aumento do risco de agressões. Considerações finais: a prostituição ainda é um 

tema complexo, é um debate que gera opiniões distintas quanto à necessidade de abordar o assunto 

como um fator social que carece de intervenções de políticas públicas. Contudo, ao imergir na 

realidade desses profissionais, mesmo como observador, foi possível enxergar, de fato, a amplitude 

desse assunto, envolto pelo preconceito, pela insegurança e violência, e que urge ser visto, também, 

por toda a sociedade.  

 

Palavras-chave: Fotojornalismo. Sexualidade. Prostituição. Profissionais do sexo. Preconceito. 

 

 

MEDICINA VETERINÁRIA 

 

 

ATIVIDADE ANTIMICROBIANA DO ÓLEO ESSENCIAL DO BREU BRANCO (Protium 

heptaphyllum) 

 

Joyce Bezerra Mesquita 

Luiz Miguel Cumani Filho 

Cintya Neves de Souza 

Laura Francielle Ferreira Borges 

Janini Tatiane Lima Souza Maia 
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Objetivo: avaliar a atividade antimicrobiana de diferentes concentrações do óleo essencial do breu 

(Protium heptaphyllum) sobre micro-organismos comumente encontrados em infecção de feridas de 

animais.  Meterias e Métodos: as análises foram realizadas no laboratório deSanidade Animal da 

Universidade Federal de Minas Gerais, campus Montes Claros. A atividade antimicrobiana do óleo 

essencial do Protium heptaphyllum foi testada frente às cepas padrões de Escherichia coliATCC 

25922, Pseudomonas aeruginosaATCC 27853, Staphylococcus aureusATCC 25923, Streptococcus 

β- hemolíticoATCC19615 e Candida albicansATCC 10231. A sensibilidade dos isolados 

microbianos aos tratamentos foi determinada pela técnica de difusão em disco e pelo teste de 

microdiluição em tubos, segundo metodologia preconizada na literatura. Resultados: os resultados 

apresentaram-se satisfatórios pelo teste de microdiluição em que bactérias e fungo avaliados 

apresentaram sensibilidade ao óleo essencial do P. heptaphyllum, na concentração de 240 μl/mL. 

Conclusão: o óleo essencial de Breu Branco possui efeito antimicrobiano promissor frente aos 

micro-organismos Staphylococcus aureus, Streptococcus β- hemolítico, Pseudomonas aeruginosae 

Candida albicansavaliados e é uma alternativa aos antimicrobianos convencionais. 

 

Palavras-chave: Atividade Antimicrobiana. Breu (Protium heptaphyllum). Plantas Medicinais. 

______________________________________________________________________ 

 

CERATOMICOSE EM UMA POTRA – RELATO DE CASO 

 

Amanda Maria Silva Alencar  

Sávio Fernandes Costa 

Daniel Ananias de Assis Pires 

 

Objetivo: relatar um caso de ceratomicose em uma potra atendida no Hospital Veterinário, situado 

na cidade de Montes Claros, Minas Gerais, foi realizada a anamnese, exame físico, histórico, sinais 

clínicos da doença, estabeleceu-se medidas terapêuticas e a evolução do caso. Materiais e 

Métodos: baseado na análise de prontuário clínico, exame clínico e físico semanalmente. 

Resultados: no exame oftálmico apresentava cegueira bilateral, com presença de secreção 

purulenta e sem reflexo aos estímulos, córnea do olho direito com início da formação de melting, 

lesão bilateral na córnea com coloração amarelada com abscesso estromal, olho esquerdo 

apresentava entrópio na pálpebra inferior, não apresentava fotofobia. No exame complementar ao 

teste de colírio de fluoresceína apresentou úlceras de córnea bilateral. A partir do exame clínico foi 

estabelecido o tratamento para adequado para a patologia e melhor evolução do caso. Conclusão: o 

animal diagnosticado precocemente diminui a perda tecidual e a penetração do agente, reduzindo o 

tempo de tratamento e evitando a chance de sequelas. 

 

Palavras-chave: Epitélio corneano. Equino. Fungo. Infecção da córnea. Lesão na córnea. 

______________________________________________________________________ 

 

CONDIÇÃO CORPORAL EM RELAÇÃO A TAXA DE PRENHEZ  PELA TÉCNICA DE 

IATF EM VACAS NELORE NO NORTE DE MINAS GERAIS 

 

Murilo Douglas Salgueiro de Araújo 

Abel Martins Lafeta Lyrio Brant 

Janini Tatiane Lima Souza Maia 

 

Objetivo: avaliar o impacto da condição nutricional, por meio da avaliação do escore corporal 

(ECC), sobre a taxa de prenhez de vacas da raça nelore inseminadas pela prática de IATF. 



 

 

63 

 

Materiais e Métodos: o presente trabalho foi de caráter descritivo e quantitativo sobre. Foram 

avaliadas 7475 vacas durante a estação de monta, submetidas ao protocolo hormonal da IATF. Foi 

avaliado a prenhez, a ciclacidade e o escore coporal das vacas. A avaliação do escore corporal foi 

adotada por ser um método bastante aplicado na prática médica veterinária em vacas. Resultados: o 

escore de condição corporal foi eficiente para avaliar a taxa de prenhez das vacas, uma vez que o 

maior número de animais se encontrava em prenhez normal em maior ECC (3≤ escore ≥4). A maior 

taxa de ciclicidade também foi observada dentre do maior ECC. Observou-se também que a maioria 

das vacas submetidas ao protocolo estava vazia e ciclando. Conclusão: o escore corporal ideal 

favorece a ciclicidade normal da fêmea e facilita o desenvolvimento da gestação.  

 

Palavras-chave: Inseminação. Nutrição. Fertilidade.  

______________________________________________________________________ 

 

DETERMINAÇÃO DE VARIÁVEIS FISIOLÓGICAS E SUA RELAÇÃO COM A 

PERFORMANCE DE CAVALOS MANGALARGA MARCHADOR DURANTE PROVA 

OFICIAL DE MARCHA 

 

Bárbara Durães Pereira Rohrer 

Hugo Fernandes de Almeida 

Poliana Rocha Fraga Botelho 

 

Objetivo: avaliar o condicionamento e performance dos cavalos Mangalarga Marchador por meio 

de análises das variáveis fisiológicas, durante prova de marcha. Materiais e Métodos: foram 

aferidas a frequência cardíaca, a frequência respiratória e a temperatura retal de 5 animais, com 

idade acima de 91 meses. As aferições dos parâmetros físicos foram realizadas 60 minutos antes do 

início de cada prova de marcha (AM), imediatamente depois do término da prova de marcha (IM) e 

60 minutos após o término destas (DM-60). Resultados: os valores médios da frequência cardíaca, 

frequência respiratória e temperatura retal encontradas nos animais da categoria estudada em AM 

foram de 43,6; 31,0; 37,8ºC respectivamente estatisticamente igual ao DM-60 (69,0; 40,0; 38,0ºC), 

sob esse aspecto, o valor em IM (68,8; 105,0; 39,5ºC) apresentou aumento significativo quando 

comparado ao AM e DM-60, sendo esperado pelo fato do aumento da atividade física, resultando 

em um valor maior do que o basal. Conclusão: no presente estudo, sessenta minutos após o término 

do exercício de marcha, foi possível observar que as variações dos parâmetros fisiológicos 

retornaram próximo aos valores basais, inferindo que os equinos estavam devidamente 

condicionados para exercer esse tipo de exercício. 

 

Palavras-chave: Condicionamento. Frequência cardíaca. Frequência respiratória, temperatura retal. 

Mangalarga Marchador. 

______________________________________________________________________ 

 

EFICÁCIA DA VACINA SBM7462R CONTRA O CARRAPATO RHIPICEPHALUS 

(BOOPHILUS) MICROPLUS EM BOVINOS DE CORTE NA FAZENDA OLIVEIRA, 

CAPELINHA – MG 

 

Edmundo Chaves Dantas 

Fernanda Lopes Correa 

Patrícia Natalícia Mendes de Almeida 

Danillo Velloso Ferreira Murta 

Danielle Carolina Rodrigues Xavier Murta 
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Objetivo: avaliar os resultados obtidos com o uso da vacina sintética SBm7462R no controle de 

carrapato Rhipicephalus (Boophilus) microplus em bovinos de corte na Fazenda Oliveira, Capelinha 

– MG. Material e Métodos: a pesquisa foi realizada na Fazenda Oliveira localizada no município 

de Capelinha – MG. Foram avaliados 18 bovinos machos da raça guzonel com idade média de 18 

meses, 18 novilhas guzonel e 32 vacas. Todos os animais foram mantidos em pastagem de 

Brachiaria brizantha, recebendo suplementação mineral protéica e água ad libitum. Os animais 

machos foram pesados nove vezes, com intervalo aproximado de 60 dias. A avaliação do 

desempenho reprodutivo de vacas e novilhas foi realizada através da utilização de planilhas com a 

identificação do animal, idade e escore corporal. As novilhas são analisadas pela a idade ao 

primeiro parto e a vacas pelo período de serviço. Resultados: os bovinos machos vacinados a partir 

de outubro de 2016 obtiveram um ganho médio de 1,5 arrobas por animal até o momento da venda 

para acabamento de carcaça. Com o uso da vacina, juntamente com o manejo adequado, o ganho de 

peso é justificado pela menor carga parasitaria, resultando em uma melhor produtividade desses 

animais. As novilhas tiveram um aumento de 0,57 de escore, demonstraram um melhor escore 

corporal por haver menor parasitismo, maior deposição de gordura e diminuição de 6,15 meses da 

idade ao parto, resultando em novilhas mais precoces em comparação com as não vacinadas. As 

vacas vacinadas pela vacina SBm7462R demonstraram redução no tempo de serviço na ordem de 

23,87 dias, comparados com as vacas não vacinadas. Apesar disso, o escore corporal dos animais 

não apresentou variação considerável. Conclusão: a vacina SBm7462R, nos animais deste 

experimento, apresentou efeitos positivos tanto diretos quanto indiretos. Em contrapartida, não 

foram percebidos efeitos colaterais, o que a torna um produto seguro e confiável para ser utilizado 

em indivíduos de todas as idades. 

 

Palavras-chave: Carrapato. Rhipicephalus (Boophilus) microplus. Bovino. Vacina. SBm7462R. 

______________________________________________________________________ 

 

FRATURA DE MONTEGGIA EM UM CÃO: RELATO DE CASO 

 

Briana Amaral Ferraz Monteiro 

Ketlyn Emanuelle Bezerra da Silva 

Renê Ferreira Costa 

 

Objetivo: relatar a ocorrência de uma fratura de Monteggia em um cão atendido em um Hospital 

Veterinário de Montes Claros – MG. Materiais e Métodos: baseado na análise de prontuário 

clínico. Resultados: o animal foi submetido ao exame físico, apresentando lesão muscular 

significativa e fratura no membro torácico esquerdo. Foi estabelecido o diagnóstico de fratura de 

monteggia tipo II baseado no exame radiográfico. O tratamento cirúrgico indicado foi a 

osteossíntese. Com isso, possibilitou o reposicionamento da ulna e do rádio. Em relação à lesão 

nervosa acometida, os sentidos não foram reestabelecidos. Conclusão: a cirurgia foi realizada com 

o intuito de reverter a fratura, mas sem a certeza de recuperar a sensibilidade do membro torácico 

esquerdo.  

 

Palavras-chave: Fratura de Monteggia. Lesão muscular. Osteossíntese.  

______________________________________________________________________ 

 

O NÍVEL DO CONHECIMENTO DE GESTANTES SOBRE A TOXOPLASMOSE E A 

IMPORTÂNCIA DO FELINO DOMÉSTICO NO CICLO DA DOENÇA NO MUNICÍPIO 

DE MONTES CLAROS-MG 

 

Ana Caroline Sampaio e Sampaio 
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Maria Cecília Freitas Vilasboas 

Amanda Lacerda Freire 

 

Objetivo: verificar o nível do conhecimento de mulheres grávidas sobre a toxoplasmose e a 

importância do felino doméstico no ciclo da doença no município de Montes Claros-MG. Materiais 

e Métodos: estudo de corte transversal, prospectivo, documental, de análise quantitativa através de 

um questionário aplicado durante uma entrevista realizada antes da consulta. A amostra do estudo 

foi feita com 88 gestantes atendidas, tanto pelo sistema público de saúde, quanto por clínica 

particular. Sendo inclusas somente aquelas que assinaram o termo de consentimento livre e 

esclarecido que permite a publicação dos dados de forma anônima, dados estes coletados após 

aprovação da plataforma brasil que foram analisados no período de 24/10 a 12/11 pela planilha do 

excel e foram rodados para gerar a frequência no programa SPSS. Estes foram representados por 

gráficos e tabelas. Resultados: 71% delas não souberam dizer o conceito da toxoplasmose; 59% 

desconheciam sua forma de transmissão; 70,5% das grávidas não sabiam qual a relação do gato com 

a doença. Informações que 20,5% delas obtiveram através de funcionários de postos de saúde; 

12,5% por familiares e/ou conhecidos; 13,6% pela internet. Porém, 47,7% (a maioria delas) não 

souberam dizer onde a informação foi adquirida. De todas as participantes, uma pequena parcela 

reagiu ao exame, o que corresponde a 13,6%, em que maioria higienizava os alimentos de forma 

correta, ainda assim, a maioria delas relatou consumir verduras cruas. Conclusão: o grau de 

escolaridade e a falta de informações qualificadas foram fatores importantes que contribuíram para 

o baixo nível de entendimento da doença. 

 

Palavras-chave: Toxoplasma-gondii. Gato. Grávidas. 

______________________________________________________________________ 

 

PERFIL DE VÍTIMAS E DE CÃES ENVOLVIDOS EM ACIDENTES DE AGRESSÃO 

CANINA NA CIDADE DE MONTES CLAROS, MINAS GERAIS 
 

Adriana Tolentino Santos  

Ana Paula David Lombardi 

Patrícia Natalícia Mendes de Almeida 

Joel Fontes de Sousa 

 

Objetivo: analisar o perfil de vítimas e de cães envolvidos em acidentes de agressão canina na 

cidade de Montes Claros, Minas Gerais. Materiais e Métodos: tratou-se de um estudo de caráter 

prospectivo, descritivo, de corte transversal e análise quali-quantitativa. A amostra foi composta por 

19 cães que realizaram os ataques e 19 indivíduos que sofreram esses ataques e que foram 

notificaram a Secretaria Municipal de Saúde do municipio. Para a coleta de dados, foi utilizado um 

questionário semiestruturado, soicitada autorização do Centro de Zoonoses da cidade de Montes 

Claros por meio do Termo de Consentimento da Instituição para coleta das informações dos 

registros de ataques de cães a seres humanos. O projeto foi encaminhado ao Comitê de Ética da 

Plataforma Brasil para análise e apreciação e foi executado de acordo com as resoluções 466/2012 e 

510/2016 do Conselho Nacional de Saúde.  De posse do parecer consubstanciado, foi realizada a 

pesquisa com as vítimas por meio do questionário e após assinatura ao Termo de Consentimento 

Livre e Esclarecido. A aplicação do questionário foi realizada pelos funcionários do Centro de 

Zoonoses. O tratamento estatístico foi realizado pelo Statistical Package for the Social Science 

(SPSS), versão 22.0 utilizando a frequência percentual para as variáveis categóricas. Resultados: a 

maioria dos cães era fêmea gestante ou com filhotes (57,9%), sem raça definida (52,6%), tendo as 

agressões ocorridas em percentuais iguais (42,1%) tanto na rua, quanto em residências.  As vítimas 

residiam em bairros diferentes (90,1%), sendo que a grande maioria (47,4) não possuía nenhum tipo 
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de contato com o animal que o agrediu. Conclusão: conclui-se que não há um perfil específico das 

vítimas participantes, visto que houve uma grande diversidade em relação aos bairros onde elas 

residiam, ao grau de escolaridade, à renda familiar, bem como a profissão e o contato com os 

animais que os agrediram. Conclui-se também  que a maioria dos cães envolvidos eram sem 

raça definida, viviam tanto em residências, quanto na rua e eram fêmeas gestantes ou com filhotes, 

sendo o tipo de agressão canina mais evidente a materna. 

 

Palavras-chave: Agressão. Cães. Vítimas. Comportamento Agressivo. Mordedura. 

_____________________________________________________________________ 

 

 

PEDAGOGIA 

 

 

EDUCAÇÃO ESPECIAL E INCLUSÃO ESCOLAR: UMA PERSPECTIVA SOBRE A 

EDUCAÇÃO INCLUSIVA NAS AULAS DE EDUCAÇÃO FÍSICA 

 

Rúbia Larissa Silva Rocha 

Alba Valéria Niza Silva 

 

Objetivo: analisar se a inclusão escolar nas aulas de Educação Física está sendo ofertada e se é 

favorável ao desenvolvimento dos educandos com necessidades especiais. Materiais e Métodos: o 

presente estudo possui caráter descritivo e exploratório, de corte transversal e análise quantitativa. 

Tal estudo tem como proposta apresentar como funciona o processo de inclusão escolar dos alunos 

com necessidades especiais nas aulas de Educação Física de escolas públicas, nos anos iniciais, da 

cidade de Montes Claros – MG, e averiguar a aplicação da lei e seus déficits ou efetivações. Sendo 

assim, para a elaboração deste trabalho, foi realizada pesquisa de campo com observação e 

aplicação de questionário e entrevista. Número do protocolo 3.103.688 de aprovação do Comitê de 

Ética Resultados: a fala dos professores articulada ao pensamento dos alunos sobre as aulas de 

Educação Física leva a destacar que são momentos em que os discentes se sentem incluídos, felizes, 

participativos, ocorrendo uma inclusão escolar que, na vertente educacional, segue as normas e 

diretrizes das leis que norteiam a Educação Especial e a inclusão. Conclusão: as aulas buscam 

promover a socialização, mas também contribuem para o desenvolvimento das habilidades e 

capacidades físicas e motoras do aluno, perpassando pelo contexto da educação e da sadia qualidade 

de vida. 

  

Palavras-chave: Educação Especial. Educação Física. Inclusão.  

 

 

OS BENEFÍCIOS DA PEDAGOGIA HOSPITALAR PARA A EVOLUÇÃO CLÍNICA DA 

CRIANÇA HOSPITALIZADA 

 

Polyana Rodrigues Câmara 

Taisa de Souza Leal 

Alba Valéria Niza Silva 

 

Objetivo: falar sobre a importância de uma das muitas áreas de atuação do pedagogo que é a 

hospitalar, suas contribuições para a evolução clínica das crianças internadas e comparar resultados 

das crianças que recebem o acompanhamento do pedagogo durante a internação e as crianças que, 

por algum motivo, não puderem contar com esse serviço. Materiais e Métodos: a pesquisa foi 
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realizada através de revisão bibliográfica e de estudo de campo nos hospitais regionais de Montes 

Claros que possuem esse tipo de atendimento. Além disso, foram utilizados questionários para 

coleta de dados. Resultados: através dos dados coletados, conseguimos identificar que 100% dos 

pais que tinham os filhos atendidos pelo pedagogo disseram que aprovam esse atendimento e que as 

crianças apresentaram melhoras no quadro clínico após o inicio das atividades na sala de recursos 

pedagógicos. Conclusão: dessa forma, mostramos o quão indispensável é o acompanhamento do 

pedagogo hospitalar e os benefícios que esse serviço proporciona no processo de recuperação das 

crianças. O projeto foi encaminhado ao Comitê de Ética e pesquisa das Faculdades Integradas do 

Norte de Minas – FUNORTE para análise e aprovação prévia da pesquisa. 

 

Palavras-chave: Pedagogia. Hospital. Crianças. Evolução clínica 

 

 

  

SERVIÇO SOCIAL 

 

ESTUDOS QUEER: UMA ANÁLISE DA REPRESENTAÇÃO DOS PADRÕES 

HETERONORMATIVOS ENTRE ESTUDANTES DE NÍVEL SUPERIOR DO NORTE DE 

MINAS 

  

Ranielson Alves Ferreira. 

Fabíola Francielle de Jesus. 

Worney Ferreira de Brito. 

  

Objetivo: compreender como os padrões heteronormativos são reproduzidos na sociedade e qual é 

a significância do termo queer para aqueles que o conhecem, mas que, em alguns casos, acabam por 

deturpar seu real significado. Materiais e Métodos: este estudo utiliza uma abordagem de cunho 

qualitativo e discute a forma como é vista e reproduzida a teoria Queer em ambientes nos quais os 

padrões heteronormativos prevalecem. Esta pesquisa foi aprovada pelo Comitê de ética sob o 

parecer 3.486.517. Os dados foram coletados por meio de entrevistas semiestruturadas, realizadas 

com pessoas que se identificaram com qualquer gênero e que tinham o mínimo de conhecimento a 

respeito da temática. Resultados: a partir das entrevistas, foram identificadas as seguintes 

categorias: a) reprodução de outras falas; b) falta de informação versus senso comum; e c) 

incoerência e dúvida. Considerações finais: os dados empíricos foram analisados à luz da Análise 

do Discurso (AD) de Pêcheux, e foi possível compreender que os padrões heteronormativos estão 

ligados à forma como a sociedade vê a/o queer como sexualidade e não como identidade das 

pessoas.  

  

Palavras-chave: Heteronormatividade. Orientação sexual. Relações de Gênero. Sexualidade. 

Teoria Queer. 

 

 

O TRABALHO DO ASSISTENTE SOCIAL NO CENTRO DE ATENÇÃO 

PSICOSSOCIAL-CAPS 
  

Rosângela de Fátima Araújo Abreu. 

Tallia Monique Dias Siqueira. 

Viviane Bernadeth Gandra Brandão. 
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Objetivo: analisar o trabalho do assistente social no Centro de Atenção Psicossocial-CAPS em 

Francisco Sá/MG. Materiais e Métodos: tratou-se de uma pesquisa de natureza qualitativa, de 

caráter exploratório – descritiva permeada por um estudo de campo. A amostra foi composta pelo 

Assistente Social do CAPS em Francisco Sá e os demais profissionais que compõem a equipe 

multidisciplinar na instituição em foco, para responder aos objetivos da pesquisa. Resultados: de 

acordo com os dados coletados, consta-se a importância do assistente social no Centro de Atenção 

Psicossocial em desenvolver uma ação pautada no projeto ético político profissional e no 

enfrentamento cotidiano dos desafios encontrados para a viabilização dos direitos sociais das 

pessoas com sofrimento mental. Considerações Finais: a realização do presente estudo possibilitou 

compreender e aprofundar o conhecimento acerca da atuação do assistente social no Centro de 

Atenção Psicossocial junto da equipe multidisciplinar que atua na instituição, no qual é formada por 

vários profissionais, além das politicas públicas e leis que embasam sua atuação, mostrando as 

dificuldades e conquistas que o profissional tem em sua atuação nesta instituição tão importante na 

saúde pública brasileira.  

  

Palavras-chave: Centro de Atenção Psicossocial. Equipe Multidisciplinar. Assistente Social. 

 

 

VIOLÊNCIA DOMÉSTICA: LEI MARIA DA PENHA E AS CONTRIBUIÇÕES DO/A 

ASSISTENTE SOCIAL À MULHER VÍTIMA DE VIOLÊNCIA 

 

Priscylla Braga Queiroz  

Viviane Bernadeth Gandra Brandão 

 

Objetivo: discutir sobre a violência doméstica e a Lei Maria da Penha, perpassando em apresentar 

as contribuições do/a assistente social à mulher vítima de violência. Evidenciando também a 

importância das medidas protetivas e a realização da Lei Maria da Penha, que consiste mudar a 

realidade das mulheres vítimas de violência e buscar transformar tal realidade. Proporcionando 

proteção, amparo e efetividade, garantindo a defesa dos direitos humanos. Materiais e Métodos: 

trata-se de uma abordagem qualitativa, com análise crítica e olhar reflexivo das respostas dadas nas 

entrevistas, interpretando os discursos presentes e o significado das falas, cujo universo foram os 

servidores da Delegacia Especializada da Mulher- DEAM, tendo como amostra 3 (três) 

entrevistados. Resultados: esta pesquisa forneceram indicadores sobre a contribuição positiva do 

trabalho do assistente social na DEAM, além de apresentar os desafios existentes no cotidiano da 

efetivação da Lei Maria da Penha. Conclusão: através deste estudo, evidenciou-se a importância 

das intervenções da Assistência Social juntamente com a Delegacia Especializada da Mulher na 

busca pela efetivação dos direitos da população assistida. 

 

Palavras-chave: Mulher. Violência Doméstica. Assistente Social. 

 

 

 

 

 

 

 

 


