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DIREITO 
 

A TEORIA DO DESAMOR E POSSIBILIDADE DE INDENIZAÇÃO POR DANO 

MORAL 
 

Karla Gabriele Oliveira Medeiros Maia 

Cristiano Barbosa 

 

RESUMO 

 

Objetivo: Estudar a teoria do desamor sob a ótica da responsabilidade civil dos pais 

Materiais e Métodos: O trabalho foi desenvolvido mediante o método da pesquisa 

bibliográfica, com revisão de literatura. Também houve aplicação da pesquisa exploratória e 

descritiva. Resultados: Há possibilidade de responsabilização dos pais por abandono afetivo 

em razão da negligência em face da obrigatoriedade de criação, educação, e formação integral 

dos filhos o que inclui em dar afeto aos mesmos. Conclusão: O abandono afetivo, quando 

discutido sobre a ótica da responsabilidade civil se torna passível de ação indenizatória pelos 

danos causados pautado na negligência dos pais quanto a formação integral do menor e 

descumprimento de preceitos constitucionais e do Estatuto da Criança e Adolescente. 

  

Palavras-chave: Desamor. Afeto. Responsabilidade Civil. 

 

 

A ATUAÇÃO DO JUIZ NA AUDIÊNCIA DE INSTRUÇÃO CRIMINAL: A BUSCA 

DA VERDADE REAL FRENTE AO SISTEMA ACUSATÓRIO 

 

Fernanda Beatriz da Silva Santana 

Tatiane Santos Neves 

 

RESUMO 

 

Objetivo: Discutir o princípio da busca da verdade real dentro do processo penal, fazendo 

uma análise da atuação do juiz, bem como comparar a sistemática e diferença do princípio 

entre o processo civil e penal. Materiais e Métodos: Foi feito um estudo do tema proposto 

por meio de uma pesquisa bibliográfica, reunimos informações por meio da analise de 

doutrinas, artigos, artigos científicos, jurisprudências e legislações sobre o tema escolhido. 

Resultados: O presente artigo traz ao estudo um conteúdo histórico a cerca de princípios e do 

processo em geral. O principio da busca estudado refere-se à atuação do juiz no momento de 

se restar provada a veracidade dos fatos, solicitando produção de provas a fim de fundamentar 

possível decisão. Foi possível estudar qual a opinião e pensamentos doutrinários a cerca do 

principio, para ponderar a importância ou desvantagens que o principio pode causar dentro do 

processo. Também fora trazido quando e em que o principio poderá influenciar na sentença. A 

finalidade foi identificar se a busca do referido principio trás parcialidade ao processo quanto 

à decisão do julgador e se o resultado pode trazer consequências, sejam elas positivas ou 

negativas ao processo. Assim, aprofundamos através de pesquisa bibliográfica procurando 

entender se há falta da imparcialidade do julgador e se o processo pode ser prejudicado com a 

utilização de tal princípio. Conclusão: Identificamos que o principio pode conter falhas em se 

tratando de chocar com outros princípios, podendo ferir o principio da imparcialidade do juiz, 

considerando não existir verdade absoluta no processo. 
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Palavras-chave: Instrução Criminal. Processo Penal. Verdade Real. 

 

 

A (IN)EFICÁCIA DO DIREITO FUNDAMENTAL À SAÚDE À LUZ DA 

CONSTITUIÇÃO DE 1988 

 

Juciélio Bernardes da Silva  

Thaís de Oliveira Faria Baldo 

 

RESUMO 

 

Objetivo: Analisar a aplicação do Direito Fundamental à saúde à luz da Constituição 

Brasileira de 1988 (CF/88). Materiais e Métodos: Trata-se de estudo de revisão bibliográfica 

com abordagem qualitativa. O estudo foi desenvolvido a partir da análise de artigos 

científicos, legislações e doutrinas pertinentes ao tema. Resultados: Observou-se, depois de 

realizado um percurso histórico das constituições brasileiras desde cenário colonial aos dias 

atuais, que o início da intervenção do Estado no setor da saúde ocorreu mais efetivamente na 

década de 30; devido à necessidade política de criar normas fundamentais da defesa e 

proteção da saúde. Entretanto, somente com a lei 8.080/90 que surgiu o Sistema Único de 

Saúde (SUS), assim como o funcionamento dos seus Três Pilares: Rede, Regionalização e 

Hierarquização, que tem como objetivo principal o atendimento igualitário e universal de 

todos os brasileiros. Contudo, com quase três décadas de funcionamento, foi possível notar 

que a atual política nacional do SUS tem apresentado falhas e rupturas com a CF/88. Se por 

um lado a CF/88 assegura o direito fundamental à saúde e também a dignidade da pessoa 

humana, por outro lado, têm-se pacientes que não conseguem obter o acesso a medicamentos, 

exames de alta complexidade, cirurgias, tratamentos curativos e/ou  paliativos. Sendo assim, a 

alta demanda de pacientes do SUS, e a baixa perspectiva de maiores investimentos nesse 

setor, apresentam um futuro incerto de sua funcionalidade dentro da sociedade. Conclusão: 

Constatou-se que é notória a demanda iminente de recursos financeiros para setor da saúde 

pública no Brasil. O Direito a Saúde é de eficácia limitada, pois não cumpre o seu dever de 

zelar pela saúde da população, visto que não consegue atender às demandas da sociedade. 

 

Palavras-chave: Dignidade Humana. Direito á Saúde. Sistema Único de Saúde. 

 

 

A LEI DE DROGAS E O CARÁTER SUBJETIVO USADO PARA DISTINÇÃO 

ENTRE USUÁRIO E TRAFICANTE  

 

Kelle Lisboa Ferreira 

Tatiane Santos Neves 

 

RESUMO 

 

Objetivo: Propõe-se a avaliar o caráter subjetivo adotado na aplicação lei 11.343/2006 para 

distinguir o usuário do traficante e os impactos sociais advindos. Materiais e Métodos: 

Trata-se de uma revisão de literatura, sendo utilizadas pesquisas bibliográficas. A escolha por 
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essa linha de pesquisa proporcionou análise crítica e sistemática do tema proposto, vez que, 

consultou-se decretos, leis penais e processuais penais, bem como doutrinas e jurisprudências. 

Foi fundamental para a construção do artigo pesquisas eletrônicas em sites fidedignos. No 

estudo foram incluídos materiais científicos publicados em revistas que apresentam a 

problemática trazida pelo tema. Resultados: A partir da análise conceitual e histórica das 

drogas, como também da lei 11.343/2006, é importante salientar que, apesar da nova lei ter 

como objetivo trazer o usuário do âmbito penal para o âmbito da saúde pública, o que temos 

visto atualmente é o aumento da população carcerária por tráfico de drogas, o que nos leva a 

crer que a nova lei vem se mostrando ineficaz e que há uma colisão entre o intuito da lei de 

drogas e a realidade fática de sua aplicação, vez que, se pune equivocadamente usuários como 

se traficantes fossem. Conclusão: Diante deste cenário e de todas as ponderações entendidas 

perante o estudo, entende-se que são notórios os problemas oriundos do modelo de lei 

vigente, dito isto, nos vemos diante de uma grande necessidade de mudança da lei, pois 

proporciona punições baseadas em provas meramente subjetivas, fazendo com que o 

magistrado exerça a função de defender, acusar e julgar.  

 

Palavras-chave: Drogas. Lei 11.343/2006. Traficante. Usuário. 

 

 

A REGULARIZAÇÃO DE TERRENOS DE ACORDO COM A APRECIAÇÃO DA LEI 

Nº 13.465/2017 

 

Isabel Cristina Alves de Melo 

Tatiane Santos Neves 

 

RESUMO 

 

Objetivo: Analisar a importância social e econômica da regularização de terrenos urbanos 

devolutos para o cidadão e município. Materiais e Métodos: O procedimento técnico é a 

pesquisa bibliográfica e subsidiariamente documental, tendo em vista que se utilizou de 

material publicado como obras doutrinárias, artigos científicos, além de outros materiais 

científicos como teses, legislações e sites eletrônicos, principalmente os governamentais. 

Resultados: Os terrenos sem origem no cartório de registro de imóveis ocasionam diversos 

transtornos aos pretensos proprietários, pois a ausência da regularização obsta a sua livre 

disposição e o acesso a vários benefícios sociais e outros programas de incentivo aos 

produtores rurais. Em razão disso, foi aprovada a Lei nº 13.465/2017 que trata da 

regularização fundiária e estabelece medidas jurídicas, urbanísticas, sociais e ambientais, cuja 

finalidade é, inclusive, solucionar os problemas relacionados à ausência de legalização do 

terreno e assegurar as condições de vida digna aos seus ocupantes. Conclusão: Constatou-se 

que a regularização fundiária proporcionará considerável impactos sociais e econômicos aos 

beneficiários e a comunidade, ao passo que, influenciará na economia dos Municípios com a 

geração de emprego, renda, acesso ao crédito bancário, benefícios e incentivos 

governamentais, no aumento na produção de bens e serviços, bem como garantirá à população 

de baixa renda acesso a infraestrutura básica, moradia digna, educação, saúde, segurança 

jurídica, segurança pública, prevenção a desastres, além da preservação ambiental. 

 

Palavras-chave: Desenvolvimento Econômico e Social. Lei nº 13.465/2017. Regularização 

Fundiária. REURB. 
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AUSÊNCIA DE ESTABELECIMENTO PRISIONAL EM SEDE DE COMARCA: 

UMA ANÁLISE À LUZ DO DIREITO DO PRESO CAUTELAR 

 

Yonara Farias de Queiróz Freire 

Thaís de Oliveira Faria Baldo 

 

RESUMO 

 

Objetivo: Demonstrar a realidade dos presos da cidade de Brasília de Minas/MG, que são 

encaminhados para outras cidades por não possuir cadeia pública na comarca. Materiais e 

Métodos: O critério adotado para este estudo foi a revisão literária, visando relatar a realidade 

vivida pelas cidades que não possuem cadeia pública, apontando as consequências causadas 

por tais ausências. Como critério de pesquisa foram utilizadas doutrinas que demonstram de 

forma eficaz o tema proposto, trazendo também as divergências do que está descrito em lei e 

o que de fato acontece. Resultados: Através do estudo, foi possível analisar que existe uma 

falha do Estado perante a sociedade, por ser omissa em não oferecer o suporte prisional 

adequado e é notório também, que as prisões cautelares, em muitos casos são utilizadas como 

forma do Estado se impor de forma ativa. Conclusão: Os estabelecimentos prisionais estão 

superlotados por presos de várias comarcas devido às ausências de estabelecimentos 

prisionais nas comarcas, dificultando o Estado de concluir o processo de ressocialização dos 

presos. Desta forma, a Lei de Execução Penal está se tornando cada vez mais difícil de 

efetivar, sendo encontrados diversos vícios em sua aplicação. Diante disso, os direitos dos 

presos cautelares estão sendo violados em decorrência de uma desorganização estatal em 

separar os presos e decretar as medidas cautelares de forma eficiente. 

 

Palavras-chave: Cadeia Pública. Estabelecimento Prisional. Preso Cautelar. 

 

 

ABUSO SEXUAL DO MENOR NO SEIO FAMILIAR: A CONDIÇÃO EM QUE SE 

ENQUADRA O CÔNJUGE OMISSO 

 

Daniela Dias Correia 

Tatiane Santos Neves 

 

RESUMO 

 

Objetivo: Analisar a situação do companheiro que tendo conhecimento da prática do abuso 

sexual não denuncia tal crime. Materiais e Métodos: Trata-se de um estudo de revisão de 

literatura, realizado a partir de materiais já publicados, tendo como base informações, 

discussões e visões de outros autores acerca do tema, sendo esta pesquisa realizada em bancos 

de dados eletrônicos bem como em doutrinas e textos legais.  Resultados: O abuso sexual de 

crianças e adolescentes tem se tornado um dos crimes mais repudiados pela sociedade na 

atualidade. Muitas vezes esses abusos ocorrem dentro dos próprios lares, e são inúmeras as 

seqüelas enfrentadas pelas vítimas de tais crimes. Esses menores se tornam também vítimas 

do silêncio, ao qual são obrigados a manter, gerado quer seja por medo de repreensão, quer 

seja pelo medo de romper o elo familiar. Um problema ainda maior se instala quando o outro 

cônjuge - geralmente a mãe - tem conhecimento de tais situações e não denuncia a prática 

deste crime. Estas crianças não encontram nenhum amparo nesse lar, uma vez que, aqueles 

que deveriam ser sinônimo de amparo e proteção se tornam seus agressores, são omissos e 
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coniventes, permitindo que esta prática se prolongue no tempo. Conclusão: Conclui-se que a 

omissão nos casos de abusos sexuais configura pela lei brasileira como crime omissivo 

impróprio, respondendo o cônjuge omisso como se tivesse produzido o resultado. Desta forma 

verifica-se que a lei pune com a mesma seriedade cônjuge omisso e abusador. 

 

Palavras-chave: Abuso Sexual. Cônjuge. Menor. Seio Familiar. Silêncio. 

 

 

A INVESTIGAÇÃO CRIMINAL DE HOMICÍDIOS NO BRASIL: DIFICULDADES E 

EMPECILHOS ENFRENTADOS PELOS PROFISSIONAIS RESPONSÁVEIS PELAS 

PERÍCIAS 

 

Alexsander Antonio Souza Alves de Jesus  

Tatiane Santos Neves  

 

RESUMO 

 

Objetivo: Relatar a problemática da investigação criminal de homicídios e a dificuldade 

encontrada diante de diversos fatores. Materiais e Métodos: Trata-se de uma revisão 

bibliográfica, sendo utilizados doutrinadores, sites de pesquisa acadêmica e jurídica, revistas 

científicas, a legislação pertinente, e cartilhas de relatórios. Resultados: A investigação 

criminal é um procedimento adotado para se chegar à causa de um determinado crime e sua 

autoria, sendo muito eficaz para que o responsável pela conduta delitiva seja condenado por 

seu ato, mas para isso, necessita-se de preparação e técnicas adequadas de investigações. A 

investigação criminal apresenta uma série de problemas como a falta de estrutura e de 

recursos para se chegar a pistas concretas, pois existem indícios que somente podem ser 

encontradas mediante tecnologias favoráveis. Conclusão: A impunidade dos crimes de 

homicídios no Brasil são em parte decorrente das dificuldades encontradas no sistema de 

investigação criminal, como em sua estrutura, na ausência de investimentos em equipamentos 

adequados, de parceria entre os profissionais e órgãos de atuação e o baixo índice de 

esclarecimentos dos homicídios, coloca em dúvida sua eficiência diante da Sociedade. 

 

Palavras-chave: Crime de Homicídio. Inquérito Policial. Investigação Criminal. Processo 

Penal. 

 

 

A (IN) CONSTITUCIONALIDADE DAS PROVAS ILÍCITAS NO PROCESSO 

PENAL BRASILEIRO 

 

Airton Ferreira Silva  

Rosely da Silva Efraim  

 

RESUMO 

 

Objetivo: O Objetivo do trabalho é demonstrar a insegurança jurídica que a aplicação das 

provas ilícitas sem previsão no ordenamento jurídico e o impacto que a sua aplicação sem 

limites, podem, acarretar aos direitos fundamentais. Materiais e Métodos: Usando-se para o 

desenvolvimento do artigo o método de revisão de literatura, sendo utilizadas pesquisas 
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descritivas, exploratórias e bibliográficas, junto com a análise da doutrina e jurisprudência 

para demonstrar os casos que foram aceitos provas ilícitas sem previsão legal que puderam 

ocasionar uma insegurança jurídica ao ordenamento jurídico brasileiro. Resultados: Com o 

desenvolvimento do trabalho foi possível descobrir as limitações ao direito de prova, visto 

que, este instituto no processo penal também não é absoluto. A Constituição da República de 

1988 estabelece a inadmissibilidade das provas ilícitas, porém, algumas exceções previstas no 

Código de Processo penal possibilitam a sua utilização. Também foi possível observar que a 

jurisprudência está possibilitando a aplicação das provas ilícitas em situações não previstas no 

ordenamento jurídico brasileiro. Conclusão: Faz-se necessário a solução do problema, uma 

vez que, causa insegurança jurídicaao se aplicar as exceções não previstas na lei, gerando 

questionamentos sobre a limitação, a produção e aaplicação das provas ilícitas no processo 

penal.  

 

Palavras-chave: Provas Ilícitas. (In) Constitucionalidade. Direitos Fundamentais. 

 

 

A EXECUÇÃO ANTECIPADA DE SENTENÇA E O PRINCÍPIO DA PRESUNÇÃO 

DE INOCÊNCIA: NOVO ENTENDIMENTO FIRMADO PELO SUPREMO 

TRIBUNAL FEDERAL COM O JULGAMENTO DO HABEAS CORPUS 126.292/SP 

 

Lorena Xavier Oliveira 

Tatiane Santos Neves 

 

RESUMO 

 

Objetivo: Analisar a relação existente entre a execução provisória de sentença e o princípio 

da presunção de inocência. Materiais e Métodos: Trata-se de uma revisão bibliográfica, 

realizada com busca em materiais científicos publicados em bases de dados como, por 

exemplo, a Scielo, e em revistas jurídicas especializadas como a Revista dos Tribunais. Foram 

realizadas pesquisas em doutrinas da área penal a exemplo de Zaffaroni e Pierangeli (2016), 

Bitencourt (2018), dentre outros, bem como análise de jurisprudências e leis específicas. 

Resultados: Destacaram-se pontos relevantes na consagração do princípio da presunção de 

inocência no ordenamento jurídico brasileiro, com estudo das constituições anteriores e a 

Constituição Federal de 1988, bem como o histórico da pena. Assim foi possível estabelecer a 

relação do princípio da presunção de inocência com a aplicação da pena privativa de liberdade 

no Brasil, e por fim a consagração do novo entendimento. Conclusão: Segundo entendimento 

firmado pelo STF após julgamento do HC 126292 e posteriormente com as ADC 43 e 44, 

firmou-se que a execução antecipada de acórdão penal não fere o princípio da presunção de 

inocência, tendo em vista que ao STF e STJ não cabe fazer revisão de sentença e sim unificar 

a jurisprudência de acordo a Constituição (STF) e as leis infraconstitucionais (STJ). 

 

Palavras-chave: Execução Provisória. HC 126292. HC 84078. Presunção de Inocência. 

Supremo Tribunal Federal. 

 

 

AS PARCERIAS PÚBLICO-PRIVADAS NO SISTEMA PRISIONAL BRASILEIRO 

 

Frederico Couto Drumond 
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Rosely da Silva Efraim  

 

RESUMO 

 

Objetivo: O trabalho desenvolvido aborda a viabilidade em realizar parcerias entre o Estado e 

a iniciativa privada na administração do sistema prisional brasileiro, as chamadas Parcerias 

Público-Privadas - PPPs e os benefícios trazidos por essas parcerias na ressocialização dos 

apenados. Materiais e Métodos: Foi utilizada a pesquisa bibliográfica com utilização da Lei 

n° 7.210/84 - Lei de Execução Penal (LEP), apoiado pela Lei n° 11.079/04 que versa sobre as 

PPPs, a Constituição da República de 1988, além de doutrina e trabalhos publicados em sites 

na internet. A pesquisa eletrônica foi realizada na biblioteca virtual Scielo Brasil, Google 

Acadêmico e outros sites que possuem publicações relevantes sobre o tema. Resultados: 

Com a adoção da PPP em Ribeirão das Neves/MG, não foi registrada rebelião desde sua 

implantação, os apenados têm formação profissionalizante, trabalhos manuais para facilitar 

sua reinserção na sociedade, possibilitando a diminuição da reincidência, e com isso diminui 

os custos para o Estado e progressivamente diminui a população carcerária. Conclusão: A 

pesquisa apresentou a eficácia no sistema de concessão diante do exemplo do Complexo 

Penitenciário Público-Privado de Ribeirão das Neves/MG, o impacto que causa nos custos do 

Estado em fazer cumprir a pena conforme a LEP impera, e reintegrar de maneira eficaz o 

apenado à sociedade, com oportunidades, e diminuindo assim, a reincidência. 

 

Palavras-chave: Parcerias Público-Privadas. Ressocialização. Sistema Prisional. Banalização 

das Prisões. 

 

 

A GUARDA COMPARTILHADA COMO INSTRUMENTO INIBIDOR DA 

ALIENAÇÃO PARENTAL  

 

Elma Patrícia dos Santos  

Rosely da Silva Efraim 

 

RESUMO 

 

Objetivo: O presente artigo tem como finalidade investigar se a guarda compartilhada é um 

mecanismo eficiente para inibir a prática da alienação parental. Materiais e Métodos: A 

metodologia utilizada para a elaboração desta pesquisa foi o método dedutivo com abordagem 

exploratória, mediante pesquisa bibliográfica. Resultados: Com a evolução da sociedade, o 

pátrio poder foi extinto e os direitos e deveres passaram a ser exercidos igualmente pelo 

homem e pela mulher. Sendo assim, foi necessária uma legislação que versasse sobre a guarda 

dos filhos menores de idade. O Código Civil de 2002 prevê dois tipos de guardas: a unilateral 

em que a responsabilidade do filho menor de idade fica com apenas um dos genitores e, a 

guarda compartilhada, em que a responsabilidade e as decisões são conjuntas, embora o filho 

continue morando apenas com um deles. A alienação parental acontece quando um dos 

genitores denigre a imagem do outro, dificulta as visitas, omite informações e faz falsas 

acusações, na tentativa de afastá-los. Essa prática pode causar às crianças e aos adolescentes, 

trágicos abalos emocionais e psicológicos que podem ser irreversíveis. Conclusão: Ao final 

da pesquisa foi possível inferir que a guarda compartilhada é a melhor forma de inibir a 

alienação parental, ressaltando que é fundamental ainda, que seja mantido um 

acompanhamento de profissionais como psicólogo e assistente social, após a definição da 
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guarda, com o intuito de verificar se no caso concreto a guarda compartilhada está sendo o 

melhor mecanismo para a garantia do melhor interesse da criança ou do adolescente.  

 

Palavras-chave: Família. Poder Familiar. Guarda Compartilhada. Alienação Parental. 

 

 

A INFLUÊNCIA DE FATORES EXTERNOS NAS DECISÕES DO TRIBUNAL DO 

JÚRI 

 

Nandelle Duarte Silva  

Rosely da Silva Efraim  

 

RESUMO 

 

Objetivo: Analisar a influência de fatores externos no julgamento de crimes dolosos contra a 

vida na decisão dos Jurados no âmbito do Tribunal do Júri. Materiais e Métodos: Para a 

elaboração do artigo foi utilizada a pesquisa qualitativa, bibliográfica de caráter descritivo e 

exploratório. Como forma de enriquecimento da pesquisa, a pesquisa bibliográfica foi 

acompanhada por pesquisa de campo, tendo sido esta pesquisa submetida ao (CEP) de acordo 

com os preceitos éticos estabelecidos e aprovados sob o parecer do CAAE nº 3.027.215. A 

pesquisa de campo foi realizada através de entrevistas e coletas de dados, com membros que 

fazem parte do corpo de jurados da cidade de Montes Claros-MG, com a finalidade de apontar 

até que ponto os fatores externos ao processo influenciam na tomada de decisão dos jurados 

no momento da sessão do Júri. Resultados: Trinta e um dos jurados responderam que já 

notaram a diferença de todo o cenário do Júri quando se trata de um crime em que a sociedade 

montes-clarense clama por uma resposta ao crime ocorrido. Conclusão: Com base na 

pesquisa realizada, percebe-se que a mídia como transmissor de informações possui um 

vínculo com o Tribunal do Júri, vez que, a liberdade de imprensa pode influenciar diretamente 

na parcialidade dos julgadores, assim como diversos fatores externos ao processo que 

culminam na comoção social, violando as garantias fundamentais dos envolvidos no crime. 

 

Palavras-chave: Tribunal do Júri. Jurados. Influência de Fatores Externos. Mídia. Comoção 

Social.  

 

 

ASSISTÊNCIA JURÍDICA E DE SAÚDE DISPENSADAS AOS APENADOS 

PORTADORES DE TRANSTORNOS MENTAIS, CUSTODIADOS NO PRESÍDIO 

REGIONAL DE MONTES CLAROS, MG, BRASIL 

 

Cláudio Nascimento Alves da Silva. 

Ronilson Ferreira Freitas. 

 

RESUMO 

 

Objetivo: Verificar a assistência jurídica e de saúde dispensadas aos apenados portadores de 

transtornos mentais, custodiados no Presídio Regional de Montes Claros. Materiais e 

Métodos: Utilizou-se da técnica de pesquisa documental, com abordagem quantitativa, com 

amostra definida por amostragem não probabilística. Para a coleta de dados, utilizou um 

questionário estruturado elaborado pelos autores. Resultados: Foram avaliados 18 
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prontuários. Os indivíduos tinha média de idade de 30,8±8,9 anos. A maioria dos indivíduos 

não recebe assistência jurídica regular (64,7%), o trâmite jurídico desses apenados não é 

acompanhado pelo serviço de assistência jurídica (52,9%). Com relação à saúde desses 

indivíduos, observou-se que a maioria dos apenados possui uma Classificação Internacional 

de Doenças (CID) (58,8%), sendo a mais comum a esquizofrenia (29,4%). Conclusão: 

Conclui-se através do presente estudo que os apenados portadores de transtornos mentais 

custodiados no Presídio Regional de Montes Claros, MG, não têm seus direitos a assistência 

jurídica e de saúde garantidos na sua integridade.  

 

Palavras-chave: Portador de Transtorno Mental. Prisões. Direito. Assistência Jurídica. 

Assistência de Saúde. 

 

 

A INEFICÁCIA DA APLICAÇÃO DAS MEDIDAS SOCIOEDUCATIVAS E O 

FAVORECIMENTO DA REINCIDÊNCIA DOS MENORES INFRATORES 

 

Bárbara Giovanna Ribeiro Procópio 

Maria Luiza Sapori Toledo Roquette 

 

RESUMO 

 

Objetivo: O presente artigo objetivou analisar as medidas socioeducativas elencadas pelo 

ECA, de forma a demonstrar sua ineficácia por meio da reincidência dos menores infratores e 

a falta de estrutura para aplicabilidade destas. Materiais e Métodos: Baseando-se na revisão 

de literatura, a partir de uma investigação bibliográfica que proporciona uma melhor 

sistematização do conteúdo reunido, ampliando o acervo de informações necessárias, com a 

finalidade de possibilitar melhor compreensão das informações que serão discutidas, bem 

como para alcançar os objetivos propostos. Resultados: Apesar das medidas socioeducativas 

adotadas para ressocializar jovens infratores, a família, sociedade e Estado possuem, também, 

responsabilidade pela conduta e valores repassados aos menores a fim de evitar a 

delinquência, entretanto, falhas foram identificadas na execução das medidas socioeducativas. 

Conclusão: Constata-se que os menores infratores voltam a reincidir e novamente são 

submetidas a medidas que anteriormente não foram capazes de reeducá-los, criando um 

círculo vicioso onde os problemas não são resolvidos. 

 

Palavras-chave: Menores. Infratores. Medidas Socioeducativas. Reincidência. 

 

 

A CULTURA ADVERSARIAL E OS MÉTODOS DE AUTOCOMPOSIÇÃO DE 

CONFLITOS NO PODER JUDICIÁRIO BRASILEIRO 

 

Mateus P. de Queiroz. 

Maria Fernanda Soares Fonseca. 

 

RESUMO 

 

Objetivo: O artigo aborda o acesso à justiça ao longo dos anos e a consequente busca 

descontrolada pela resolução do conflito através do Judiciário, demonstrando, em sua maioria, 
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o caráter adversarial presente. Materiais e Métodos: Para desenvolvimento da pesquisa foi 

utilizada como metodologia a pesquisa bibliográfica, mediante o método de abordagem 

dedutivo e de procedimento de revisão de literatura. Resultados: A situação ensejou o atual 

quadro de crise do Poder Jurisdicional explicitando a virada de paradigma referente à cultura 

adversarial, ou seja, a possibilidade de saída da via Jurisdicional do estado adverso em que se 

encontra e a propagação de uma justiça resolutiva e humana, pela prática dos métodos 

alternativos de resolução de conflitos, vistos pela conciliação, arbitragem, mediação e 

constelação. O artigo buscou esclarecer os benefícios para a justiça a partir da utilização das 

formas autocompositivas, com ênfase na mediação e na constelação, investigando como a 

legislação brasileira regulamenta as possibilidades de autocomposição e a efetividade da 

mediação e da constelação, duas modalidades que visam à compreensão pelas partes litigantes 

do real motivo que as levaram ao estado conflituoso, dando as partes caminho resolutivo de 

acordo com a demanda pleiteada. Assim, examina toda a extensão e aplicabilidade dos dois 

métodos como instrumentos para se alcançar a plena eficácia da justiça. Conclusão: A 

pesquisa indica a necessidade de se amenizar a cultura adversarial, difundir e divulgar os 

métodos alternativos de resolução dos conflitos, em especial a mediação e constelação, para o 

devido acesso à justiça. 

 

Palavras-chave: Acesso à Justiça. Crise. Adversarial. Autocomposição. Mediação. 

Constelação. 

 

 

A DIMENSÃO DO ATIVISMO JUDICIAL NO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL 

 

Ludmila Gomes Silveira 

Maria Fernanda Soares Fonseca. 

 

RESUMO 

 

Objetivo: O estudo objetivou fazer uma abordagem acerca do ativismo judicial praticado pelo 

Supremo Tribunal Federal no Brasil na contemporaneidade. Materiais e Métodos: Para 

desenvolvimento da pesquisa foi utilizada como metodologia a pesquisa bibliográfica, 

mediante o método de abordagem dedutivo e de procedimento de revisão de literatura. 

Resultados: A Constituição da República Federativa do Brasil de 1988 estabelece a 

separação dos poderes da União, que devem ser harmônicos e independentes entre si, 

mediante a observância do sistema de freios e contrapesos. Assim, os poderes Executivo, 

Legislativo e Judiciário devem exercer as suas funções típicas e atípicas sem extrapolar o seu 

campo de atuação. Entretanto, atualmente, há grande discussão acerca do ativismo judicial 

exercido principalmente pelo STF. O ativismo judicial ocorre nas situações em que o 

Judiciário age de maneira proativa quando há omissão do Legislativo ou insuficiência da lei. 

Verificou-se com o estudo que o ativismo judicial do STF acontece devido à necessidade de 

tentar solucionar os anseios sociais que ainda não foram atendidos pelo Legislativo, seja no 

caso de inexistir norma que regule determinada situação, ou de insuficiência daquelas já 

existentes diante dos interesses registrados pela sociedade. Conclusão: Entende-se que o 

ativismo judicial auxilia e fortalece na construção da democracia, mas também representa 

alguns questionamentos acerca deste fenômeno, sendo essa atividade criticada por alguns na 

seara jurídica por representar um rompimento da separação dos poderes e do sistema de freios 

e contrapesos. 
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Palavras-chave: Ativismo Judicial. Supremo Tribunal Federal. Poder Judiciário. Separação 

dos Poderes. 

 

 

A REMIÇÃO DA PENA POR EDUCAÇÃO Á DISTÂNCIA: O ENSINO COMO UMA 

PERSPECTIVA À RESSOCIALIZAÇÃO 

 

Júnia Bianca Ruas Catulé  

Janaína Silveira Castro Bickel 

 

RESUMO 

 

Objetivo: Analisar a Remição da Pena por Educação à Distância: o ensino como uma 

perspectiva à ressoacialização e sua importância vem através das benfeitorias da remição de 

pena levando o preso a reintegração na sociedade. A Lei nº 12.433, de 29 de junho de 2011, 

que originou mudanças à Lei de Execução Penal - LEP veio possibilitar ao preso a remição de 

sua pena igualmente por meio do estudo. Materiais e Métodos: O trabalho desenvolvido 

seguiu o estudo da revisão integrativa, metodologia que envolve uma sistematização e 

publicação de uma pesquisa bibliográfica, ressaltando a importância para a pesquisa 

científica. Resultados: A Remição de Pena pelo trabalho ou pelo estudo é a ideia central da 

pretensão de mostrar as possibilidades deste direito que são enfocadas especialmente na LEP. 

A Educação a Distância no Brasil ocorreu como uma metodologia de ensino oficial, sendo 

esta adotada por meio da Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional nº 9394/96 de 

Dezembro de 1996. A educação é uma ferramenta indispensável às mudanças crescentes e ao 

desenvolvimento do país. Conclusão: Conclui-se que a remição da pena por educação á 

distancia, impulsiona o estudo como um caminho a remição da pena, através da educação à 

distância melhorando assim as condições de regresso à sociedade. 

 

Palavras-chave: Lei de Execução Penal – LEP. Educação a Distância no Brasil. Remição de 

Pena. Ressocialização. 

______________________________________________________________________ 

 

ABANDONO AFETIVO: A RESPONSABILIDADE CIVIL FRUTO DA 

IRRESPONSABILIDADE PATERNA 

 

Maria Eduarda Camargo 

Edmilson Araújo Rodrigues 

 

RESUMO 

 

Objetivo: Analisar o abandono afetivo e a responsabilidade envolvendo a distância afetiva 

entre genitor e filho. Materiais e Métodos: A pesquisa quanto aos objetivos gerais fora 

exploratória como forma de melhor assimilar o abandono afetivo. Em relação ao 

procedimento, fora adotado o bibliográfico por meio de pesquisas em sítios de revistas 

jurídicas, livros e jurisprudências. Sendo importante destacar que a abordagem da pesquisa 

fora qualitativa. Resultados: Baseado em muitos paradigmas que envolveram a evolução do 

Direito de Família, as entidades familiares contemporâneas passaram por sucessivas 

transformações sociais e legislativas ao longo dos séculos. A família moderna encontra-se em 
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um estágio que apresenta como base a afetividade entre seus membros, deixando no passado a 

prioridade que se dava ao seu aspecto patrimonial. Nesse contexto, surge o questionamento 

acerca das funções e papéis que os pais exercem para com os filhos, inclusive quanto à 

relação de amor entre eles, fundamental para o pleno desenvolvimento da personalidade das 

crianças e dos adolescentes. Sabe-se, que comumente o pai deixa sua prole em situação de 

completo desamparo moral. De forma que surge o questionamento sobre a possibilidade, ou 

não, de o filho abandonado ser indenizado por danos morais. Conclusão: O abandono afetivo 

é plenamente possível, embora com alguns fatores condicionantes. 

 

Palavras-chave: Família. Abandono Afetivo. Indenização. Danos Morais. 

______________________________________________________________________ 

 

A TRAMITAÇÃO DE INQUÉRITO POLICIAL ENTRE O MINISTÉRIO PÚBLICO 

E A POLÍCIA JUDICIÁRIA SEM A INTERVENÇÃO JUDICIAL 

 

Jairo Renato Ramos. 

Dayane Ferreira Silva. 

 

RESUMO 

 

Objetivo: Analisar a possibilidade de tramitação direta do Inquérito Policial entre a Polícia 

Judiciária e o Ministério Público, sem a intervenção judicial, exceto nos casos de reserva de 

jurisdição, exclusiva do Poder Judiciário. Materiais e Métodos: Adotou-se a metodologia 

qualitativa, através da pesquisa bibliográfica, que utilizou como fontes de dados: livros 

específicos, doutrinas, jurisprudências e artigos científicos. Posteriormente, os dados 

coletados foram analisados. Resultados: A tramitação de Inquérito Policial obedece ao 

trinômio: Polícia Civil, Poder Judiciário e Ministério Público, por obediência ao comando 

previsto no artigo 10, §§ 1º e 3º, do Código de Processo Penal de 1941. Essa lógica faz com 

que o trâmite seja mais lento, podendo ocorrer o fenômeno de prescrição. A Emenda 

Constitucional nº 45 de 2004, que incluiu o inciso LXXVIII, no artigo 5º da Constituição da 

República Federativa do Brasil de 1988 assegurou a todos o tempo razoável na duração do 

processo. Desse modo, torna-se necessário a criação de mecanismos que aprimorem a 

tramitação de processos e Inquéritos Policias. Assim, a tramitação direta de Inquéritos, sem a 

intervenção judicial, excetuado os casos de reserva de jurisdição, pode contribuir para maior 

celeridade e otimização dos processos e Inquéritos Policiais.  Conclusão: É factível e 

importante a tramitação direta de Inquéritos Policiais sem a intervenção judicial, excetuado os 

casos de reserva de jurisdição, devido a celeridade e otimização, além de padronizar a 

tramitação desses Inquéritos. 

 

Palavras-chave: Inquérito Policial. Polícia Judiciária. Tramitação Direta. 

 

 

A TEORIA DA PERDA DE UMA CHANCE NO BRASIL 

 

Jefferson Aysten Damasceno Costa Guimarães. 

Dayane Ferreira Silva. 

 

RESUMO 
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Objetivo: Analisar a Teoria da Perda de uma Chance no Brasil, em especial a aplicação da 

indenização. Materiais e Métodos: Optou-se pela metodologia qualitativa, através do método 

da pesquisa bibliográfica. Como fontes de dados foram consultados: livros, doutrinas, 

legislações, jurisprudências e artigos científicos. Após a coleta dos dados estes foram 

analisados. Resultados: Por não existir um dispositivo legal específico que trata da Teoria da 

Perda de uma Chance no Brasil, esta é aplicada através de analogias com outros institutos. 

Com isso, cria-se uma problemática, em razão dos magistrados ficarem sem um embasamento 

jurídico específico, acarretando em uma variedade de decisões, provocando insegurança às 

vítimas para que possam recorrer ao judiciário. Além disso, quanto à aplicação dessa Teoria, 

em relação à forma de analisar a probabilidade de a vítima atingir o resultado benéfico e como 

aplicar a indenização, a jurisprudência e doutrina entram em divergência, o que resulta 

também em uma variedade de julgados, tanto favoráveis quanto desfavoráveis. Conclusão: A 

Teoria da Perda de uma Chance é um tema importante para o ordenamento jurídico brasileiro, 

entretanto, a sua aplicação somente por analogias através de outros institutos legais tem 

proporcionado interpretações divergentes. O que demonstra a necessidade da criação de um 

instituto legal para o tema, definindo assim em quais circunstâncias a teoria se enquadra e 

como pode ser calculada essa indenização. 

 

Palavras-chave: Perda de uma Chance. Indenização. Oportunidade. Lei. 

 

 

ANÁLISE JURÍDICA ACERCA DA MULTIPARENTALIDADE 

 

Jaqueline Dias de Oliveira. 

Dayane Ferreira Silva. 

 

RESUMO 

 

Objetivo: Analisar a multiparentalidade no ordenamento jurídico brasileiro. Materiais e 

Métodos: Adotou-se a metodologia qualitativa, por meio da pesquisa bibliográfica, que 

contou com as seguintes fontes de dados: livros específicos, doutrinas e artigos científicos. 

Depois de coletar os dados foi realizada a análise. Resultados: A filiação socioafetiva é valor 

que deve prevalecer sobre a verdade biológica, dependendo do caso concreto, posto que não 

há como destruir o elo consolidado pela convivência, devendo ser respeitado pela justiça a 

vida constituída ao longo do tempo. O reconhecimento do vínculo socioafetivo, com o devido 

registro na certidão de nascimento, traz uma série de efeitos jurídicos para o filho. A partir 

desse reconhecimento, este passa a ter direitos de alimentos, como a pensão alimentícia, além 

de direitos sucessórios. Os tribunais têm feito revoluções jurídicas na área do Direito de 

Família, ao julgar as causas de multiparentalidade tendo como parâmetro os princípios da 

dignidade da pessoa humana e da afetividade. Todavia, a jurisprudência não é pacífica no 

sentido do reconhecimento da multiparentalidade, existindo também julgados que não a 

aceitam. Conclusão: Deve ocorrer a juridicização do que já ocorre na realidade fático-social, 

que é a multiparentalidade. Portanto, deve ser considerado o seu reconhecimento, com todas 

as suas consequências, uma vez que, reconhecer a paternidade afetiva não significa apenas 

conceder direito ao afeto, mas sim criar uma relação jurídica baseada neste, que permita à 

criança ou adolescente desenvolver-se plenamente, com todos os seus direitos fundamentais 

assegurados. 

 

Palavras-chave: Família. Filiação Socioafetiva. Multiparentalidade. 
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AS GARANTIAS CONSTITUCIONAIS NO INQUÉRITO POLICIAL 

 

Guilherme Botelho Sobrinho 

Daniel Rodrigo Soares 

 

RESUMO 

 

Objetivo: O presente estudo científico propõe uma análise acerca das garantias 

constitucionais presentes no inquérito policial. Uma discussão sobre a concessão ou não 

destas para o acusado, levando em consideração apontamentos históricos, sociais e 

constitucionais do tema. Materiais e Metódos: Em consonância aos objetivos traçados e para 

melhor compreensão e andamento do estudo, foi utilizada pesquisa bibliográfica, com o foco 

descritivo e abordagem qualitativo. A escolha por essa linha de pesquisa proporcionou análise 

crítica e sistemática do tema proposto, a fim de elucidar as questões empregadas na sociedade, 

bem como compreender as principais posições e se há divergências das doutrinas que estudam 

inquérito e sua posição perante constitução. Resultados: A partir da análise conceitual e 

histórica do inquérito, é importante salientar que a sociedade transcorre por eventuais 

mudanças, sendo necessária a adequação de meios, preparos e intervenções, a fim de criar 

equidade nas relações e melhor harmônia social. Foi visto que falta um conjunto de aparato 

pelo Estado para melhor organização e realização do inquérito, o que não necessariamente 

seria feito por uma reforma dos institutos jurídicos, mas melhor utilização destes. Conclusão: 

Diante deste cenário e de todas as ponderações entendidas perante o estudo, entende-se que as 

garantias existem, podem ser postas aos acusados e seu reflexo é notório se concedido ou não, 

tanto no inqúerito, quanto no processo, passo adiante dos procedimentos realizados, se houver 

indiciamento. Para tanto, devem ser concendidas em conjunto, sem demesrecimento de uma 

em relação à outra.  

 

Palavras-chave: Inquérito. Garantias. Acusado.  

 

 

ASPECTOS LEGAIS DO USO DA FORÇA NAS OCORRÊNCIAS POLICIAIS 

MILITARES COM ENFOQUE NA POLICIA MILITAR DE MINAS GERAIS 

 

Naedson Lúcio de Carvalho 

Daniel Rodrigo Soares 

 

RESUMO 

 

Objetivo: O Estado detém o monopólio do uso da força contra o indivíduo, sendo controlado 

através de leis e tratados internacionais, pois uma vez sem controle, poderiam ocorrer desvios 

e violações no que se refere ao respeito à dignidade da pessoa humana. O objetivo demonstrar 

a legalidade do uso da força no âmbito policial militar Materiais e Métodos: O trabalho 

científico busca por meio de reflexões teóricas bibliográficas e documentais a origem do uso 

da força pelo estado, com ênfase na proteção dos direitos e das garantias fundamentais do 

indivíduo. Resultados: Ficou evidenciado a importância do papel das polícias militares, que 

atuam frente a sociedade na proteção e garantia dos direitos individuais e coletivos dos 

cidadãos.  Conclusão: Para que haja qualidade na prestação deste nobre serviço, o Estado 
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concede aos órgãos policiais autonomia para a utilização da força, contudo essa utilização 

deve ser sempre norteada por princípios e circunstâncias previstas em leis e regulamentos. 

 

Palavras-chave: Uso da força. Direitos Humanos. Princípios Constitucionais. Funções do 

Estado. 

 

 

A (IN)CONSTITUCIONALIDADE DO TERMO CIRCUNSTANCIADO DE 

OCORRÊNCIA SER LAVRADO POR POLICIAL MILITAR 

 

Christof de Moura Dias 

Daniel Rodrigo Soares 

 

RESUMO 

 

Objetivo: O presente trabalho enfatizou a legalidade e constitucionalidade da lavratura do 

termo circunstanciado de ocorrência no âmbito da Polícia Militar. Materiais e Métodos: 

Trata-se de uma pesquisa de cunho exploratória com desenvolvimento bibliográfico e 

procedimento qualitativo. Com uma análise bibliográfica indutiva, analisando artigos, leis e 

julgados. Foram analisados as funções constitucionais das polícias Civil e Militar, o conceito 

de autoridade policial no contexto da Lei 9099/95 e os posicionamentos contrários e 

favoráveis da lavratura do TCO pela PM, recorrendo às posições dos mais diversos juristas, 

doutrinadores e órgãos que compõe o sistema judiciário brasileiro sobre a lavratura do termo 

circunstanciado de ocorrência – TCO face aos integrantes dos órgãos a que se refere o art. 144 

da Constituição da República. Resultados: A segurança pública é feita de duas fases, 

preventiva e repressiva, sendo a fase preventiva uma situação de normalidade e a repressiva 

acontece quando o fato já ocorreu ou está ocorrendo que juntas engloba todo o exercício de 

preservação da ordem pública. Conclusão: Há um paradigma sobre a legalidade e 

constitucionalidade da lavratura do termo circunstanciado de ocorrência no âmbito das 

Policias Militares. 

 

Palavras-chave: Constitucionalidade. Policia Militar. Termo Circunstanciado de Ocorrência. 

 

 

APLICABILIDADE INTERNA DOS TRATADOS INTERNACIONAIS E A 

NECESSIDADE DE DECRETO PRESIDENCIAL MEDIANTE APROVAÇÃO PELO 

CONGRESSO NACIONAL 

 

Gabriela Silveira Viana de Carvalho 

Antônio Luiz Nunes Salgado 

 

RESUMO 

 

Objetivo: Avaliar a necessidade de Decreto Presidencial para a aplicabilidade interna dos 

Tratados Internacionais, mediante a aprovação pelo Congresso Nacional. Materiais e 

Métodos: A efetivação da pesquisa decorreu mediante comparações doutrinárias de forma 

fenomenológica e indutiva. Sendo assim, a racionalização da pesquisa se efetivou de maneira 

científica, preocupando-se em entender o fenômeno e como ele se apresentava na realidade de 
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forma constatada e precisa que restou demonstrada através da observância fática e concreta na 

qual, a problemática passa do ponto estrito para o geral. Resultados: Após analisar tratados 

internacionais assinados pelo Brasil com ratificação tardia, percebeu-se que a falta de 

celeridade jurídica brasileira para a conclusão dos tratados trouxe consequências para 

desenvolvimento do país, afetando diretamente a população e interferindo nas relações que o 

país possui com Estados Soberanos e blocos econômicos do qual fazem parte. Conclusão: 

Conclui-se que, após o Decreto Legislativo como representante da voz nacional, deixar o 

tratado a mercê do Chefe do Executivo retira o seu valor como documento que representa a 

democracia no âmbito universal, tornando-o mero capricho político do Presidente que, como 

retratado, promulga os tratados apenas quando lhe convém. Logo, vários tratados assinados 

pelo Brasil ou pelos blocos econômicos do qual faz parte perdem seu objeto. Em comparativo 

com outros países latino-americanos menos desenvolvidos que o Brasil, que por ora é o país 

mais crescente da América do Sul, percebe-se uma involução no que tange o âmbito 

internacional visto tem o país tem cada vez menos tratados celebrados.  

 

Palavras-chave: Tratados Internacionais. Aplicabilidade Interna. Decreto Presidencial. 

Blocos Econômicos. Ratificação Tardia. 

 

 

A CONSTELAÇÃO COMO MEIO DE SOLUÇÃO HUMANIZADA NOS 

PROCESSOS DE FAMÍLIA  

   

Brunna Danielle Soares Dias  

Antônio Luiz Nunes Salgado  

  

RESUMO  

  

Objetivo: Analisar o instituto da constelação bem como sua aplicabilidade enquanto método 

humanizado de solução de conflitos nas relações de família. Materiais e Métodos: Para a 

formação de uma base teórica sobre a temática utilizou-se a revisão bibliográfica, bem como 

foram realizadas consultas a sites de tribunais, governamentais e a legislação pertinente para 

avaliar a aplicabilidade. Resultados: Apresenta-se a constelação como um método 

consensual, inovador para a resolução de conflitos familiares, em que se demonstram por 

meio de fatos que transcendem as gerações, as possíveis causas que motivam os conflitos e 

aponta soluções. A perspectiva de tal método é alcançar um modelo de justiça mais humano, 

célere, econômico, e, sobretudo justo. Há importantes experiências de sucesso apresentadas 

no artigo. Conclusão: Verificou-se ser possível trabalhar os conflitos a partir do método da 

constelação. Nessa perspectiva obter um maior número de acordos, se alcançando um objetivo 

maior, a pacificação social.  

  

Palavras-chave: Direito de Família. Processos Judiciais. Constelação. Solução Humanizada.  

 

 

APLICAÇÃO DA LEI DE IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA AOS AGENTES 

POLÍTICOS E O POSSÍVEL DISSENSO ENTRE O STF E STJ 

 

Luara Almeida Mendes 

Antonio Luiz Nunes Salgado 
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RESUMO 

 

Objetivo: O objetivo de pesquisar deste artigo é avaliar a aplicação da Lei de Improbidade 

Administrativa aos agentes políticos e o possível dissenso entre STJ e STF. Materiais e 

Métodos: O objeto de estudo do presente artigo é baseado no método de revisão da literatura, 

em que será realizada a reunião de informações discussão sobre o assunto escolhido, com 

fundamento em pesquisas bibliográficas e analise das decisões jurisprudenciais em busca de 

aprimorar o conhecimento sobre o tema e propor solução para o dissenso. Resultados: 

Percebe-se com o desenvolvimento deste artigo que a lei discutida aborda uma temática muito 

relevante no cenário político atual, uma vez que, a Lei de Improbidade Administrativa é um 

dos instrumentos que visa enfrentamento da corrupção no âmbito da Administração pública, 

porém, há controvérsias doutrinarias e jurisprudências quanto sua aplicação para com os 

agentes políticos, vez que estes respondem pela Lei de Responsabilidade. Conclusão: 

Conclui-se que é grande valia a aplicação da Lia concomitantemente com a Lei de 

Responsabilidade, sem que haja qualquer confronto entre as mesmas, pois o motivo 

primordial destes dispositivos é a responsabilização dos agentes políticos resguardando a 

lisura na Administração Pública. 

 

Palavras-chave: Improbidade Administrativa. Agentes Políticos. Aplicação. Dissenso. 

Jurisprudência.  

 

 

AS DIFICULDADES ENCONTRADAS PELOS REFUGIADOS AMBIENTAIS NA 

SOCIEDADE 

 

Davidson Tarley Marques Dias 

Antonio Luiz Nunes Salgado 

 

RESUMO 

 

Objetivo: O objetivo de pesquisa deste artigo é a discussão sobre a falta de proteção / 

regulamentação especifica acerca da figura do refugiado ambiental e as possíveis soluções 

sobre o problema. Materiais e Métodos: O objeto de estudo do presente artigo é delineado na 

falta de regulamentação, em âmbito internacional, de proteção para os refugiados ambientais, 

sendo utilizados artigos acadêmicos, teses de doutorado, livros por meio do método de 

fundamentação teórica / revisão de literatura, com o intuito de facilitar a análise de 

documentos para posterior discussão.  Resultados: Percebe-se com o desenvolvimento deste 

artigo que com a falta de proteção específica dos refugiados ambientais, esses são submetidos 

aos instrumentos gerais de proteção aos direitos humanos, sendo poucos os Estados que 

possuem alguma resolução normativa, eficaz, duradoura e não discriminatória, que traz 

proteção a esse grupo de pessoas. Conclusão: Com o crescente aumento nos deslocamento de 

pessoas oriundas de desastres ambientais, se vê como ideal no atual cenário político 

internacional, a criação de um tratado internacional de proteção aos refugiados ambientais, 

tendo em vista que negar a esse grupo de pessoas o mínimo de direitos estaria negando-lhes o 

direito de sobrevivência. 

 

Palavras-chave: Refugiado Ambiental. Direito Internacional. Desastres Ambientais. Refúgio. 

Estatuto dos Refugiados. 
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A EFETIVAÇÃO DO DIREITO AO SILÊNCIO EM UMA CIDADE DO INTERIOR 

DE MINAS GERAIS  

 

Jackeline Pereira Gonçalves  

Antonio Luiz Nunes Salgado 

 

RESUMO 

 

Objetivo: O objetivo desta pesquisa é a discussão da aplicação do direito ao silêncio em um 

Cidade interiorana de Minas Gerias, analisando os principais aspectos regionais e as normas 

de regulamentação do direito ao silêncio. Materiais e Métodos: A pesquisa fora delineada, a 

fim de analisa a inaplicabilidade do direito ao silêncio por meio de estudos, sendo utilizado 

artigos científicos, boletins de ocorrência disponibilizados pela Policia Militar de Minas 

Gerais, bem como análise de ofícios enviados para a Secretária de Agricultura/Meio 

Ambiente e a  Policia Militar de Minas Gerais e medições do nível de poluição sonora nas 

principais ruas da cidade apontadas pelos boletins de ocorrência disponibilizados com 

pertinência temática, utilizando-se do método fundamentação teórica / revisão de literatura e 

pesquisa de campo. Resultados: Percebeu-se com o desenvolvimento e construção deste 

artigo que poluição sonora no município é pontual e difícil de resolver, tendo em visa a 

ausência de controle e norma eficaz. Conclusão: O problema da poluição sonora não se 

restringe ao município pesquisado, mas tem sido um tema discutido por toda a comunidade 

mundial, tendo em vista a sua relevância para a sociedade como um todo.   

 

Palavras-chave: Direito ao Silêncio. Convivência. Regulação. Efetividade.  

 

 

BUROCRATIZAÇÃO NO BRASIL: DA CRIAÇÃO DO MINISTÉRIO DA 

DESBUROCRATIZAÇÃO AOS DIAS ATUAIS 

 

Leonardo Raffael Guimarães Reis 

Antônio Luiz Nunes Salgado 

 

RESUMO  

 

Objetivo: A pesquisa objetivou analisar a evolução do relacionamento do Estado brasileiro 

com a burocratização percorrendo o período a partir da criação do Ministério Extraordinário 

da Desburocratização. Materiais e Métodos: A pesquisa adotou como referencial teórico 

basilar a visão de Estado e burocracia do sociólogo Max Weber. Para a pesquisa histórica 

realizou-se revisão da literatura de modo a apresentar as principais iniciativas de cada período 

governamental federal. Resultados: Com a leitura do material selecionado, verificou-se 

possível estabelecer três períodos históricos distintos, um entre a criação do Ministério até a 

Constituição Federativa do Brasil de 1988, o segundo dali até a reforma administrativa de 

1998 e um último até os dias atuais. Foi possível estabelecer a postura média de cada governo 

quanto ao avanço ou retrocesso no que concerne ao combate à burocracia, mas certo que 

todos à sua maneira buscaram implementar medidas de controle. Conclusão: O Brasil se 

coloca como um país atrasado na organização de sua máquina pública, pelo excesso de 
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burocracia, o que favorece a corrupção. Deve-se aprofundar nas reformas para propiciar o 

efetivo cumprimento do princípio da eficiência. 

  
Palavras-chave: Burocracia. Estado. Evolução Histórica. Ministério Extraordinário da 

Desburocratização.  

 

 

CRIMES DE ABUSO SEXUAL INFANTIL: DIFICULDADE PROBATÓRIA NOS 

CASOS EM QUE NÃO HÁ VESTÍGIOS; PALAVRA DA SUPOSTA VÍTIMA X 

PALAVRA DO SUPOSTO ACUSADO 

 

Magnaí Souza Araújo Veloso 

Vanessa Cláudia Sousa Oliveira 

 

RESUMO 

 

Objetivo: Abordar a dificuldade probatória que encontra o judiciário em relação aos crimes 

de abusos sexuais que não deixam vestígios contra crianças e adolescentes. Materiais e 

Métodos: A metodologia empregada para a composição deste trabalho foi a de pesquisa 

bibliográfica no tocante a realidade, através de pesquisa científica, embasada em fontes 

doutrinárias, na legislação brasileira vigente, nos julgados dos tribunais, entendimentos 

jurisprudenciais, pesquisa eletrônica nas bases de dados do Google Acadêmico, publicações 

em sites governamentais. Resultados: Alguns julgados foram analisados para demonstrar que 

como são complexos tais casos na jurisprudência brasileira a título de abuso sexual infantil, 

diante da palavra da vítima contra a palavra do acusado.  É possível extrair destes julgados, 

que a preocupação do judiciário é com a segurança das crianças, pois existe o cuidado em lhes 

assegurar a devida proteção, no entanto, encontra-se a possibilidade de um inocente ser 

condenado injustamente. Conclusão: O abuso sexual contra crianças e adolescentes, nos 

casos em que não há vestígios, traz aos juízes e desembargadores juntamente com os 

profissionais envolvidos um grande desconforto diante da situação com ausência de provas, 

pois será a palavra do acusado contra a palavra da vítima.  No que tange ao abuso sexual, 

todos devem, além de conhecer melhor o tema, contribuir para a diminuição e aniquilamento 

dessa prática terrível que corrói o ser humano de todos os lados. 

 

Palavras-chave: Abuso Sexual. Crianças. Adolescentes. Dificuldade Probatória. Princípio da 

Presunção de Inocência. 

 

 

CICLO COMPLETO DE POLÍCIA, UMA REVISÃO NECESSÁRIA 

 

Marco Antônio Dantas Alkimim 

Daniel Rodrigo Soares 

 

RESUMO 

 

Objetivo: Avaliar a viabilidade do Ciclo Completo de Polícia nas instituições policiais 

brasileiras. Materiais e Métodos: O estudo se deu através de revisões bibliográficas, do qual 

se fez uma analise sobre o sistema de ciclo de polícia nas instituições brasileiras, na prestação 
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do serviço público frente a sua eficiência, tendo por base a junção de entendimentos 

doutrinários, jurisprudenciais e da própria norma. Resultados: O ciclo policial no Brasil é 

posto como um sistema complexo e com características próprias, diverso dos ciclos policiais 

apontados no estudo como de ciclo completo. A estrutura do ciclo policial tem um forte 

vínculo com a filosofia de uso, presente desde sua gênese, com poucas modificações 

profundas na finalidade de cada instituição policial. Conclusão: A viabilidade do ciclo 

completo de policia, nas instituições policiais brasileiras é possível, ao passo que os entraves 

presentes nestes órgãos policiais, são facilmente sanados naqueles que adotam o ciclo 

completo. A demanda existente das polícias, fazem surgir o desejo pelo ciclo mais 

abrangente, o termo circunstanciado de ocorrência reflete esta realidade e possibilidade de 

implementação. 

 

Palavras-chave: Ciclo Completo de Polícia. Segurança Pública. Legislação. Criminalidade. 

 

 

DIREITO À PRIVACIDADE: A CIBERNÉTICA COMO INSTRUMENTO DE 

VIOLAÇÃO 

 

Felipe Gonzaga Bastos 

Edmilson Araujo Rodrigues 

 

RESUMO 

 

Objetivo: Analisar os crimes virtuais e sua relação com a violação ao direito à privacidade. A 

violação da privacidade por meio da cibernética ou mundo virtual é um grave e recorrente 

problema inserido no mundo atual. Materiais e Métodos: Utilizou-se uma pesquisa por meio 

de um procedimento bibliográfico por intermédio de sítios eletrônicos, doutrinas sobre a 

temática. Quanto aos objetivos gerais da pesquisa, utilizou-se a pesquisa de natureza 

exploratória buscando-se materiais com caráter científico cuja finalidade é abordar as 

invasões de privacidade decorrentes da cibernética. Sendo a abordagem de cunho qualitativo. 

Resultados: Após analise da prática dos crimes virtuais relacionados ao direito à privacidade 

bem como os prejuízos causados às vítimas. Nota-se a  existência decorrente de casos de 

crimes virtuais nas repartições de empresas vinculadas ao local de trabalho e violações de 

direitos pessoais por intermédio à internet. Configurando-se uma situação cada vez mais 

comum nos dias atuais. Conclusão: Os crimes virtuais fruto da violação da privacidade por 

meio da cibernética ou mundo virtual. Esse fenômeno retratado pela evolução da cibernética 

mostra que existem fatos novos e suficientemente poderosos para elencar uma mudança 

profunda em hábitos e práticas individuais, sendo papel do Direito brasileiro regular suas 

inadequações em âmbito nacional como forma de resguardar o direito à privacidade e 

possíveis violações por meio de crimes cibernéticos. 

 

Palavras-chave: Internet. Violação à Privacidade. Crimes Cibernéticos. 
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DIREITO EDUCACIONAL: ANÁLISE DA LEGISLAÇÃO APLICADA PARA 

TUTELAR O TRABALHO DOS DOCENTES DA EDUCAÇÃO BÁSICA NA REDE 

PÚBLICA DE ENSINO NO BRASIL 

 

Elaine Franciele Mendes 

Filomena Luciene Cordeiro Reis 

 

RESUMO 

 

Objetivo: Analisar a legislação aplicada para tutelar o trabalho dos docentes da educação 

básica na rede pública de ensino no Brasil. Materiais e Métodos: Propõe uma revisão 

sistemática de literatura, objetivando responder perguntas específicas acerca da temática. 

Utilizou métodos explícitos e sistemáticos para identificar, selecionar e avaliar criticamente os 

estudos, bem como coletar e analisar dados obtidos no exercício da pesquisa. O método se 

constituiu como indutivo e as técnicas acionadas são a pesquisa bibliográfica, documental, o 

fichamento e o conceito operacional que consiste na sistematização das informações de 

acordo com as necessidades e objetivos do estudo. Resultados: O Direito Educacional é o 

principal elemento que organiza e formula como se dará a Educação nas escolas públicas e 

privadas. Seu intuito é orientar a comunidade escolar, desde a gestão educacional, 

professores, secretarias até pais e alunos. Cabe ressaltar que, o Direito Educacional vai além 

da legislação educacional, ele adentra também no campo das relações humanas no que toca à 

educação. Portanto, orienta o trabalho daqueles que regem a educação, levando o Estado a 

garantir aos seus cidadãos o que lhes são de direito. O Direito Educacional está elencado na 

interpretação e efetivação da Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional, lei maior que 

rege instrumentos como regimentos, decretos, pareceres direcionados ao ato de educar, todos 

absolvidos pela lei maior, a Constituição Federal. Conclusão: Constatou-se que, na área da 

educação, ou seja, SER’S e escolas se fazem necessário a presença de um profissional do 

Direito para analisar as demandas solicitadas. 

 

Palavras-chave: Direito Educacional. Educação. Legislação. Docente. 

 

 

DIREITO A SAÚDE NO CÁRCERE, UMA UTOPIA OU UM DIREITO REAL 

 

Victor Gabriel A Monteiro 

Jéssica Albuquerque V. Oliveira 

 

RESUMO 

 

Objetivo: O presente artigo versa sobre a problemática que envolve o direito a saúde para a 

população carcerária. Dentro deste contexto, há de se destacar o cuidado em que o estado 

deva ter com as parcelas fragilizadas da população, em específico, a população carcerária. 

Materiais e Métodos: O referido estudo é de natureza qualitativa, com característica 

explicativa. Tendo pertinência a análise de doutrinas, artigos científicos e legislações 

pertinentes ao tema com a finalidade de compreender a sistemática por trás do problema em 

questão. Resultados: Pode-se observar a má administração pública e a ineficiência do Estado 

em garantir e tutelar o cumprimento eficaz dos direitos sociais em específico o direito a saúde 
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para a população Carcerária. Conclusão: Deve o Estado prestar de maneira digna o direito à 

saúde para a população carcerária, afinal apesar de estarem reclusos, e serem considerados 

uma classe marginalizada, os mesmos possuem tais direitos.  

 

Palavras-chave: Direitos Humanos. Direito a Saúde. Reserva do Possível. População 

Carcerária. 

 

 

EUTANÁSIA E SUICÍDIO ASSISTIDO NO BRASIL – IMPLICAÇÕES LEGAIS E 

SOCIAIS 

 

Rayca Beatriz de Souza 

Thaís de Oliveira Faria Baldo 

 

RESUMO 

 

Objetivo: Analisar a possibilidade de implantação da eutanásia e do suicídio assistido em 

humanos no Brasil, como forma de garantir o direito de escolha de cada cidadão ou de seus 

representantes. Materiais e Métodos: Trata-se de estudo de revisão bibliográfica de materiais 

já publicados que fazem menção ao tema de eutanásia e suicídio assistido, dentre eles artigos 

científicos e livros Resultados: Diante do analisado é possível concluir que a prática da 

eutanásia e do suicídio assistido consiste na efetivação do direito de liberdade de escolha 

garantido pela Constituição Federal, a fim de permitir que cada pessoa decida sobre a 

necessidade de dispor ou não da vida nos casos de doenças terminais ou que progridem 

rapidamente. Conclusão: Diante do exposto, foi possível concluir que a possibilidade da 

implantação da eutanásia e do suicídio assistido no Brasil ainda é uma realidade pouco 

provável tendo em vista o posicionamento dos principais institutos norteadores do Estado no 

que se refere à garantia dos direitos fundamentais, sendo necessário que essa discussão seja 

pautada não mais no poder diretivo do Estado enquanto garantidor da vida, mas na autonomia 

do indivíduo para decidir até que ponto é necessário viver sem poder usufruir totalmente 

plenamente desse direito.  

 

Palavras-chave: Eutanásia. Suicídio Assistido. Liberdade de Escolha.  
 

 

ESTATUTO DO DESARMAMENTO É A SOLUÇÃO PARA A SEGURANÇA 

PÚBLICA? 

 

João Lucas Veloso de Almeida 

Edmilson Araujo Rodrigues 

 

RESUMO 

 

Objetivo: Analisar o estatuto do desarmamento e as implicações à segurança pública. A 

presente pesquisa traz uma discussão sobre o Estatuto do Desarmamento que veio como um 

grande passo do Estado para conter a criminalidade no Brasil. Materiais e Métodos: Quanto 
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à metodologia proposta, trata-se de um trabalho que contempla uma pesquisa bibliográfica por 

meio informações extraídas de sítios eletrônicos, livros e revistas científicas. O trabalho terá 

um cunho exploratório buscando maior familiaridade com o tema e será de natureza 

qualitativa. Resultados: Percebe-se que a segurança pública no país está comprometida, 

conforme os índices de homicídios no Brasil são extremamente altos comparado à um âmbito 

internacional. Portanto, uma análise dos fatos é indispensável para que seja possível uma 

melhor compreensão do tema abordado, visto que, por vezes, somente restará ao indivíduo o 

emprego das únicas ferramentas aptas a equalizar o desequilíbrio entre a vítima e o agressor. 

Conclusão: O Estatuto do Desarmamento não foi capaz de trazer medidas impactantes para a 

redução da violência no país, tornando-se o Estado cúmplice da criminalidade, uma vez que 

retirou o principal meio de defesa dos cidadãos, tornando necessária uma alteração no 

Estatuto do Desarmamento para criar possibilidades de novos meios para garantir a segurança 

pública. 

 

Palavras-chave: Segurança Pública. Estatuto do Desarmamento. Redução da Criminalidade. 

 

 

GUARDA COMPARTILHADA: INSTRUMENTO DE MITIGAÇÃO DA ALIENAÇÃO 

PARENTAL? 

 

Osmar Gonçalves dos Reis Junior 

Welberte Araújo 

 

RESUMO 

 

Objetivo: O estudo objetivou analisar o instituto da guarda compartilhada e a sua 

possibilidade de mitigar a alienação parental decorrente da separação conjugal. Materiais e 

Métodos: Para seu desenvolvimento, utilizou-se pesquisa bibliográfica e documental, com 

abordagem qualitativa. O procedimento técnico para a coleta de dados constituiu em uma 

pesquisa bibliográfica. A coleta de dados foi feita em doutrinas. Resultados: Verificou-se 

com o estudo que a guarda compartilha não é tema unânime no campo jurídico, e, por isso, 

tanto os seus pontos negativos quanto os positivos são analisados pelo Judiciário ao decidir a 

sua viabilidade em cada caso. Dessa forma, entende-se que a guarda compartilhada é inviável 

nas situações em que o melhor interesse da criança não seja observado, como nos casos em 

que os pais moram a uma distância um do outro que impossibilita o convívio da criança de 

maneira, ou quando o genitor se utiliza dessa convivência para praticar a alienação parental. 

No entanto, esse instituto também representa a manutenção do convívio dos filhos com os 

pais e a continuidade da concretização da igualdade de direitos e deveres entre os genitores. 

Conclusão: Conclui-se que a guarda compartilhada não possui grande eficiência na prática, já 

que os pais podem se utilizar do convívio com a criança para fomentar a alienação parental. 

Dessa forma, é necessário que, ao solucionar o caso, o Judiciário realize uma análise 

interdisciplinar, de modo que, principalmente, o melhor interesse da criança seja observado. 

 

Palavras-chave: Alienação Parental. Guarda Compartilhada. Divórcio. Separação Judicial. 
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GUARDA COMPARTILHADA: UM PRINCÍPIO DA DIGNIDADE HUMANA 
 

Ildebely Cruz Meireles 

Filomena Luciene Cordeiro Reis 

 

RESUMO 

 

Objetivo: A Lei nº 11.698 de junho de 2008 alterou os artigos 1583 e 1584 da Lei nº 10.406 

de 2002 do Código Civil para constituir e fazer obedecer a Guarda Compartilhada. Nesse 

contexto, o princípio da dignidade da pessoa humana incide no direito de família, diante da 

convivência humana e das relações que pressupõem a família. Portanto o presente trabalho 

tem como objetivo estudar a guarda compartilhada como instituto jurídico eficaz para 

determinar os problemas decorrentes da convivência entre os pais, quando está em jogo o 

melhor interesse e a dignidade da pessoa humana. Materiais e Métodos: Utilizou-se para 

tanto, a revisão bibliográfica, que consiste na pesquisa e coleta de documentações indireta 

presente em fontes primárias, assim como as secundárias, que versam sobre a matéria. Essa é 

uma pesquisa qualitativa. Resultados: Esse estudo versou sobre a necessidade de respeito 

mútuo. Expõe-se que, o Princípio da Dignidade da Pessoa Humana é fundamental para a 

garantia dos direitos humanos a uma vida digna. Conclusão: A Guarda Compartilhada tem o 

desígnio de albergar o interesse da criança, já que, a responsabilidade parental impacta no 

desenvolvimento social, emocional e afetivo do menor. A natureza do poder familiar se 

embasa no respeito aos princípios da dignidade humana, bem como da liberdade de exercício, 

das funções de pai e mãe e do interesse dos filhos e dos deveres inerentes à condição de pais 

elencados pelo artigo 227 da Constituição Federal do Brasil de 1988.  

 

Palavras-chave: Direito da Família. Guarda Compartilhada. Princípio da Dignidade Humana.  

 

 

INCIDÊNCIA DO IMPOSTO DE RENDA SOBRE APOSENTADORIA  

 

Alexander Barbosa de Sá 

Edilberto Nicanor Ferreira 

 

RESUMO 

 

Objetivo: O presente artigo tem como objeto de pesquisa a incidência do imposto de renda 

sobre aposentadoria, visando analisar a luz do direito os aspectos da incidência do imposto de 

renda sobre aposentadoria, bem com a definição de renda e proventos de qualquer natureza, 

imposto como tributo.  Materiais e Métodos: Trata-se de uma pesquisa qualitativa feita 

através da leitura da Constituição Federal de 1988, do Código tributário Nacional de 1966, 

doutrinas, artigos, sites e trabalhos científicos. Foi utilizado como material de apoio aos 

estudos, a investigação do aspecto jurídico que contemplasse o tema abordado. Resultados: 

Buscou-se o esclarecimento acerca da incidência do imposto; o fato gerador do imposto, a 

obrigatoriedade, sua forma compulsória e universal, ainda aspectos doutrinários que 

corroboram com a lei vigente, o sistema tributário com a apoio da Constituição Federal de 

1988 e com o olhar no Lei 5172, de 25 de outubro que instituiu o Código Tributário Nacional 

1966, ainda os aspectos legais previstos no ordenamento que isentam parcela da população 
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sujeito passivo da obrigação, o alcance da lei aos aposentados. Conclusão: Conclui- se que a 

abrangência de tal imposto tem caráter fiscal, visando a composição do tesouro nacional, e 

uma forma de redistribuição de renda no país. 

 

Palavras-chave: Constituição Federal de 1988.  Código Tributário Nacional 1966. 

Aposentadoria. Imposto de Renda.  

 

 

(IM) POSSIBILIDADE DE CASAMENTO ENTRE IRMÃOS COM VINCULO 

AFETIVO 

 

Wellington Quintiliano Junior 

Cristiano Barbosa 

 

RESUMO 

 

Objetivo: Estudar a possibilidade de casamento entre irmãos de vinculo afetivo. Materiais e 

Métodos: Pesquisa exploratória, bibliográfica, descritiva com revisão de literatura, sendo os 

materiais utilizados, artigos científicos (publicados no Scielo, Google Acadêmico, Portal 

Periódicos CAPES, Domínio Público e sites governamentais), legislações, doutrinas e 

jurisprudência, no idioma português e que apresentaram especificidade com o tema e a 

problemática do estudo. Resultados: Ante a omissão legislativa e possibilidade de não 

averbação na certidão de nascimento, referente a adoção afetiva, não há impedimento para 

irmãos afetivos se casarem. Conclusão: As hipóteses em que o casamento é autorizado se 

encontram no diploma legal CC/2002, o qual indica as hipóteses de autorização para o 

casamento, sendo assim, normativamente, se houver reconhecimento judicial da 

paternidade/maternidade socioafetiva, haverá impedimento para o casamento, no entanto, 

sendo uma situação de nova composição familiar, sem reconhecimento judicial de 

paternidade/maternidade e sem averbação no registro cartorário, inexiste impedimento para o 

casamento entre irmãos. 

 

Palavras-chave: Casamento. Irmãos Afetivos. Impedimentos. (Im) possibilidades. 

 

 

JUDICIALIZAÇÃO DO BENEFÍCIO DE PRESTAÇÃO CONTINUADA: UMA 

ANÁLISE CRÍTICA 

 

André Malaquias de Freitas 

Edmilson Araújo Rodrigues 

 

RESUMO 

 

Objetivo: Analisar as condições de miserabilidade definidas pela Lei n. 8.742/93 e sua 

interpretação no âmbito judicial. Materiais e Métodos: Utilizou-se uma pesquisa por meio de 

um procedimento bibliográfica por intermédio de sítios de revistas científicas, jurisprudências 

e livros. Quanto aos objetivos gerais da pesquisa, fora utilizada a pesquisa exploratória como 

forma de assimilar e melhor desenvolver o debate sobre o tema, sendo que o intento do 

trabalho é desenvolver a pesquisa cuja abordagem será qualitativa. Resultados: A 



44 
 

 

materialização da seguridade social é um dos desafios da sociedade brasileira atual uma vez 

que o agravamento de crises econômicas e a ausência de políticas públicas de inclusão 

contribuem para o aumento do número de pessoas em situação de vulnerabilidade social.  é 

necessário que haja um esclarecimento em relação ao papel da sociedade para com tal parcela 

da população em situação de vulnerabilidade social. Hoje, entende-se que a responsabilidade 

do Estado é subsidiária, devendo surgir apenas quando a família não possuir condições fáticas 

de cumprir o seu papel, contudo, o benefício de prestação continuada é pago pelo Instituto 

Nacional de Seguro Social (INSS), mas financiado por toda a população filiada ao Regime 

Geral da Previdência Social (RGPS). Conclusão: Entende-se que é dever do Estado garantir, 

além da dignidade por meio de políticas públicas como o BPC, a implementação de tais 

políticas pautando-se pela eficiência e não pela quantidade, sob pena de criar problemas 

econômicos e agravar as injustiças sociais. 

 

Palavras-chave: Assistência Social. Lei Orgânica da Assistência Social. Benefício de 

Prestação Continuada. 

______________________________________________________________________ 

 

MÃES PRESAS: UMA ANÁLISE DE DIREITOS E GARANTIAS 

 

Victor Ferreira  

Erika Daniella Rodrigues Oliveira Rabelo 

 

RESUMO 

 

Objetivo: O presente artigo versa sobre a problemática que envolve os direitos e garantias das 

mães de exerceram a maternidade no ambiente carcerário. Dentro deste contexto, o Estado 

deve zelar pela integridade física, psicológica e moral das camadas mais vulneráveis, em 

especial, das mães e filhos que convivam privados de liberdade.  Materiais e Métodos: A 

aludida pesquisa é de natureza qualitativa, gozando do exame de doutrinas, artigos científicos 

e legislações pertinentes ao tema, a fim de compreender a sistemática por trás do problema em 

questão. Resultados: Extrai-se da investigação que mesmo havendo diversos dispositivos 

legais que objetivam facilitar o processo de ressocialização e possibilitar a execução da pena 

de forma justa e digna, o cenário prisional se mostra consideravelmente desfavorável ao 

gênero feminino, especialmente para as mães, uma vez que a prisão se apresenta como um 

espaço majoritariamente masculino e a história demonstra que tal fato se deve a cultura 

patriarcal. Conclusão: Deve o Estado prestar de maneira digna o direito a maternidade atrás 

das grades, inclusive optando por meios alternativos à pena privativa de liberdade quando 

assim não o puder fazer, pois nenhuma pena deve passar da pessoa do condenado e o direito a 

uma vida digna pertence a todos. 

 

Palavras-chave: Filhos. Mães. Prisão. 

 

 

MULHERES ENCARCERADAS: DIGNIDADE DA PESSOA HUMANA, 

LEGISLAÇÃO E POLITICAS PÚBLICAS 

 

Karoline Silva de Oliveira 

Filomena Luciene Cordeiro Reis 
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RESUMO 

 

Objetivo: A pesquisa analisou o sistema prisional feminino brasileiro, verificando como as 

mulheres se organizam, bem como suas atividades diárias, condições e preocupações, bem 

como as dificuldades e os desafios enfrentados no presídio. Materiais e Métodos: Para tanto, 

instrumentos para análise de dados, assim como o contexto e objeto para a investigação acerca 

do direito das mulheres encarceradas problematizando o assunto configurou-se numa 

abordagem qualitativa por meio da revisão bibliográfica e estudo de notícias em revistas. 

Resultados: As mulheres passaram por um processo de transição na sociedade e, igualmente 

em relação às questões pertinentes ao cumprimento de penas motivadas pelo crime. As 

mudanças na lei foram notórias. A Lei 7.210/84 de Execução Penal objetivou proporcionar 

condições melhores para quem cumpre as penas. Em 1940, o Estado autorizou a primeira 

criação de acomodação para as mulheres que cometiam crimes. As penas modificaram-se e os 

estabelecimentos também, porém, muitos problemas não foram resolvidos. Conclusão: 

Segundo dados, o Brasil é a terceira maior população carcerária do mundo. Esse é um 

aumento significativo de 567% de mulheres encarceradas em 15 anos.  No país  há uma 

grande incidência de presas em penitenciárias femininas. Essas mulheres, muitas vezes, são 

submetidas à situações que não são de conhecimento popular.  

 

Palavras-chave: Dignidade da Pessoa Humana. Mulheres Encarceradas. Legislações. 

 

 

MULTIPARENTALIDADE E SEUS EFEITOS JURÍDICOS PATRIMONIAIS NO 

BRASIL 

 

Rayara Kannanda Silva Soares. 

Maria Fernanda Soares Fonseca. 

 

RESUMO 

 

Objetivo: O presente artigo apresenta como tema a multiparentalidade e seus efeitos jurídicos 

patrimoniais no Brasil e analisa o instituto da multiparentalidade e a transformação da 

entidade familiar, identificando a modificação dos modelos de famílias, no decorrer do tempo 

e investigando sua regulamentação pelo direito brasileiro, no qual inicialmente considerava 

que a formação da família ocorria apenas por meio do casamento e predominava-se o 

patriarcalismo. Materiais e Métodos: Para a realização do artigo foi realizada a revisão 

bibliográfica por meio de obras e artigos que versam sobre a temática. Resultados: Na 

contemporaneidade, observa-se a mudança da legislação e a relevância do princípio da 

afetividade para estas relações, coadunando com os princípios constitucionais que emanam da 

Carta Magna de 1988 e aplicáveis ao instituto da multiparentalidade relacionando-os com o 

direito das famílias e suas consequências na seara patrimonial do envolvidos. Conclusão: 

Verifica-se a aceitação pelo Judiciário, do fenômeno da multiparentalidade como um 

caminho, visto que esse é um tipo de questão que tende a aparecer cada vez mais no panorama 

jurídico nos próximos anos e que não há diferenciação entre os direitos oriundos dos pais 

socioafetivos e dos pais biológicos. 

 

Palavras-chave: Multiparentalidade. Direito Patrimonial. Direito das Famílias. 
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O USO DAS PITOLAS DE EMISSÃO DE IMPULSOS ELÉTRICOS: UMA ANÁLISE 

DESTA UTILIZAÇÃO PELA 11ª REGIÃO DA POLÍCIA MILITAR DE MINAS 

GERAIS 

 

Julimar Brito Ferreira 

Rosely da Silva Efraim 

 

RESUMO 

 

Objetivo: O objetivo central do artigo foi analisar a utilização das PEIE’s nas ações que 

demandarem o uso da força nas intervenções dos policiais militares da Polícia Militar de 

Minas Gerais (PMMG), no âmbito da 11ª Região, bem como os seus reflexos na preservação 

da vida dos cidadãos relativos ao biênio 2016/2017. Materiais e Métodos: A metodologia se 

deu pela associação da pesquisa bibliográfica, pesquisa documental e o estudo de caso, com 

base na legislação vigente, nos princípios constitucionais, na doutrina e jurisprudência. 

Utilizou-se também dos registros de ocorrências da instituição em estudo. Resultados: Com 

esse fim, foram analisados 48.269 Registros de Ocorrências, sendo 18.183 do ano de 2016 e 

30.086 de 2017. Desse total foram identificados 0,03% (n=5) registros com utilização das 

PEIE’s em 2016 e 0,02% (n=5) registros em 2017, representando índices insignificantes em 

relação ao total de registros.Os resultados demostraram que em todos os casos os agressores 

foram controlados e levados a hospitais após o disparo para assistência e retirada dos dardos. 

Nenhum deles apresentou lesão grave ou morte após o disparo. Conclusão: Diante do exposto 

conclui-se que a utilização desse armamento de forma responsável, técnica e em 

conformidade com a proporcionalidade estabelecida na legislação, apresenta resultados 

positivos e destacadamente relevantes para a eficiência da atividade policial no papel de zelar 

pela paz e pela ordem. 

 

Palavras-chave: Uso da força. Polícia. Taser. Direitos Humanos. 

 

 

O PAPEL DO CONSELHO TUTELAR PARA INIBIR A PRÁTICA DE ATOS 

INFRACIONAIS  

 

Gilmar Francisco Araújo 

Rosely da Silva Efraim 

 

RESUMO 

 

Objetivo: O artigo tem como objetivo demonstrar o papel do Conselho Tutelar, bem como os 

seus limites de atuação no sentido de inibir a prática de atos infracionais, ante ao 

Ordenamento Jurídico Brasileiro. Materiais e Métodos: Foram utilizadas as pesquisas 

descritiva e exploratória, bem como a pesquisa bibliográfica, com o estudo de leis como o 

Estatuto da Criança e do Adolescente - ECA e a Constituição a República de 1988 - CR/1988, 

bem como a doutrina e artigos científicos. Resultados: Os direitos fundamentais da criança e 

do adolescente devem ser cumpridos, preservados e apoiados pelo Estado, pela Família e pela 

Sociedade. A normatização legal e as políticas públicas fundamentam os direitos previstos na 
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Constituição da República de 1988 e no Estatuto da Criança e do Adolescente. A sociedade e 

o governo têm buscado aprofundar e ter atitudes mais objetivas com responsabilidade pelo 

crescimento do fenômeno social da cultura da violência identificada de forma emblemática e 

problemática relacionado à infância e à adolescência, e o Conselho Tutelar tem papel 

preponderante na garantia de direitos e deveres das crianças e adolescentes, sendo um 

importante inibidor da prática de atos infracionais. Conclusão: Conclui-se que há necessidade 

de comprometimento na busca da eficiência de resultados na implantação de programas de 

prevenção para inibir os atos infracionais que deem condições aos Conselhos Tutelares  e aos 

Conselhos de Direitos, de acompanharem e fiscalizarem as medidas aplicadas por todo o 

sistema de garantia de direitos. 

 

Palavras-chave: Criança. Adolescente. Ato Infracional. ECA. Conselho Tutelar. 

 

 

O ESTUPRO MARITAL, A PRESUNÇÃO DE INOCÊNCIA E O ÔNUS DA PROVA: 

UMA ANÁLISE SOB A ÓTICA DOS MEIOS DE PROVAS ADMITIDOS NO 

PROCESSO PENAL 

 

Janayna Kellen Rodrigues de Sousa 

Tatiane Santos Neves 

 

RESUMO 

 

Objetivo: Analisar o estupro marital frente à presunção de inocência e o ônus da prova dentro 

do sistema acusatório. Materiais e Métodos: O procedimento técnico utilizará de uma 

pesquisa bibliográfica que, com o intuito de alcançar uma abordagem significativa do estudo 

em questão, será qualitativa, desenvolvida através do método de abordagem hipotético-

dedutivo, a fim de analisar o crime de estupro marital e suas consequências, bem como o 

amparo por parte do Estado a vítima desse tipo de violência. Resultados: O presente estudo 

mostrou que com a evolução da legislação brasileira e  principalmente com o advento da Lei 

Maria da Penha as mulheres ganharam maior proteção, tendo em vista que a mencionada lei 

foi criada como forma de buscar/repudiar e combater os crimes de violência doméstica. 

Também foi possível perceber que o poder público deve criar iniciativas para unificar os 

órgãos assistenciais com os de saúde e com o judiciário, deixando de ser omisso para a 

realidade que é um grande problema social. Conclusão: Todavia, mesmo com todo avanço 

legislativo, conclui-se  que o crime de estupro conjugal é de difícil análise e combate, devido 

ao fato de que tal abuso ocorre no silêncio dos lares, e que são inúmeros os desafios para se 

produzir e concretizar as provas durante o cursar do processo, principalmente pelo fato de que 

esse tipo de violência nem sempre deixa marcas ou vestígios na vítima. 

 

Palavras-chave: Estupro Marital. Lei Maria da Penha. Vítima. Estado. 

.______________________________________________________________________ 

 

O DESCARTE DE EMBRIÕES EXCEDENTES NA FERTILIZAÇÃO IN VITRO: 

ANALISANDO ASPECTOS ÉTICOS E JURÍDICOS 

 

Paloma Guedes Rodrigues 

Thais de Oliveira Faria Baldo 
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RESUMO 

 

Objetivo: Analisar as questões éticas e jurídicas do procedimento da fertilização in vitro, com 

ênfase no descarte de embriões excedentes sob a égide do texto normativo brasileiro, 

relacionando-o com os aspectos éticos que rodeiam o tema. Materiais e Métodos: Trata-se de 

estudo de revisão de literatura, em que se realiza uma comparação entre os posicionamentos e 

teorias existentes sobre a temática com base em artigos científicos e doutrinas jurídicas. 

Resultados: A fertilização in vitro trata-se de um procedimento médico em que se utiliza os 

gametas femininos e masculinos, para que através desses materiais genéticos, seja formado 

fora do corpo humano, um embrião que posteriormente será implantado no útero. Este tipo de 

procedimento busca proporcionar uma chance àqueles casais e mulheres, com dificuldades de 

gerar um filho, em dar início a uma gestação podendo construir uma família. A questão que 

permeia o assunto se dá com as questões éticas e normativas existentes em relação ao descarte 

dos embriões não utilizados na fertilização in vitro, em que se encontra demandas ligadas à 

bioética e ao biodireito e a destinação desses embriões às pesquisas cientificas com células 

tronco, que é normatizada pela lei de biossegurança, ou a sua doação, ou destruição. 

Conclusão: O dilema do descarte de embriões ocorre pelo fato da existência de diferentes 

posicionamentos sobre o início da vida, o que faz gerar dúvidas sobre como se deve tratar 

estes embriões, ou seja, como um ser humano em potencial ou como material genético. Sendo 

assim, deve ser considerada a ética e a norma jurídica existente, na qual se deve construir um 

meio termo entre ambos, a fim de não ferir as regras que regem a sociedade.  

 

Palavras-chave: Descarte. Embriões. Ética. Fertilização. Legislação.  

 

 

OS LIMITES LEGAIS DO USO DA FORÇA PELA POLÍCIA MILITAR DE MINAS 

GERAIS 

 

Wanderson Alves Barbosa  

Vanessa Cláudia Sousa Oliveira 

 

RESUMO 

 

Objetivo: Analisar os fundamentos legais autorizadores do uso da força física e uso de arma 

de fogo pela Polícia Militar de Minas Gerais, diante situação de desordens. Materiais e 

Métodos: Para o alcance do objetivo foi realizada revisão de literatura, consultas em 

doutrinas, artigos científicos, sites jurídicos, Jurisprudências, base de dados das bibliotecas 

virtuais e Cadernos Doutrinários da Policia Militar de Minas Gerais. Resultados: Foram 

encontrados diversos dispositivos legais no ordenamento jurídico brasileiro e tratados 

internacionais que disciplinam o uso da força na atuação policial, sobretudo amparado em 

excludente de ilicitude do estrito cumprimento do dever legal prevista no artigo 23, III e da 

legítima defesa inciso II e artigo 25 do Código penal de 1940. Conclusão: O que se vê na 

atuação da Polícia Militar de Minas Gerais, quando da situação de desordens onde se faz 

necessário o uso da força física e uso da arma de fogo no intuito de reestabelecer a ordem 

pública, o policial age amparado em lei, levando-se em consideração que a Polícia no 

exercício de suas atribuições pauta em observância às leis e se direciona em seus manuais de 

práticas policiais, preparados para eventuais situações que se faça necessário o uso da força, 

devendo empregá-la sempre pautada nos princípios éticos, legais e de forma proporcional.  
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Palavras-chave: Embasamento Legal. Polícia Militar. Treinamento. Uso da Força. 

 

 

O HOMEM COMO VÍTIMA DO ESTUPRO PRATICADO PELA MULHER E SUAS 

CONSEQUENCIAS JURÍDICAS 

 

Larissa Lopes Silva 

Thaís de Oliveira Faria Baldo 

 

RESUMO 

 

Objetivo: Investigar a possível violação de direitos e garantias fundamentais nos casos do 

homem como vítima do estupro e a paternidade indesejada. Materiais de Métodos: O critério 

adotado para este estudo foi á revisão literária com o escopo principal a busca e compreensão 

das possíveis causas e consequências de estupro praticado no Brasil. Como critérios de 

pesquisa foi usado artigos científicos no qual apresenta o tema proposto com seus objetivos e 

problemáticas. Resultados: Antes da mudança desta Lei, este crime era conhecido como 

atentado violento ao pudor e o estupro que se consumava ao ato da penetração do pênis com a 

vagina. Com a nova redação, no qual alguém se faz vitima do crime de estupro, passou a ser 

considerado um crime comum, podendo ser como autor deste crime tanto o homem quanto a 

mulher, não destinando propriamente somente o homem como o principal sujeito desse crime. 

Partindo da logica do crime de estupro, aborda-se como consequências uma gravidez 

indesejada, em que nesta hipótese poderá se aplicar o aumento de pena trazido pelo artigo 

234-A, e demais posicionamentos sobre o resultado gravidez. É abrangido um contexto 

histórico da evolução legislativa acerca da temática, bem como a analise das demais 

consequências desse crime, procurando soluções para tal. Diante do que será meramente 

analisado, teremos como conclusão a forma que a Lei pode se posicionar devido ás medidas 

cabíveis de uma gravidez. Conclusão: Através do estudo foi possível analisar a falha da Lei 

em relação ao crime de estupro, ao abordar as possíveis consequências a este delito, não 

proteger o homem, tendo em vista que a gravidez decorrente de estupro é permitida, mas 

quando se fala em homem como vítima essa solução não é dada a ele. 

 

Palavras-chave: Estupro. Crime. Paternidade Indesejada. 

 

 

O ERRO MÉDICO SOB A ÓTICA DA RESPONSABILIDADE CIVIL 

 

Victor Manoel Tolentino 

Thaís de Oliveira Faria Baldo 

 

RESUMO 

 

Objetivo: Avaliar as repercussões do erro médico, com suas implicações na esfera do Direito, 

no que diz respeito a Responsabilidade Civil. Materiais e Métodos: Trata-se de revisão de 

literatura na qual foram analisados doutrinas, artigos, leis e casos julgados acerca do tema 

proposto com o intuito de buscar a conclusão do tema em estudo. Resultados: Analisando-se 

o instituto da responsabilidade civil e do erro médico, nota-se que a judicialização por 

reparação do dano causado pelo profissional médico tomou grandes proporções, sendo 
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necessária a discussão dos pressupostos caracterizadores da responsabilidade civil do médico 

para com o paciente e as sanções administrativas e penais cabíveis ao cometimento do erro. 

Conclusão: Observa-se que a reparação civil, somada às punições penal e administrativa, não 

são suficientes para coibir a prática do erro médico, que cresce a cada ano, juntamente às 

ações de reparação civil. 

 

Palavras-chave: Erro médico. Profissional Médico. Responsabilidade Civil. 

 

 

O VALOR PROBATÓRIO DA PALAVRA DA VÍTIMA NOS CRIMES DE ESTUPRO  

 

Adnéia Carvalho Nunes 

Edilberto Nicanor Ferreira 

 

RESUMO 

 

Objetivo: Ao proferir uma sentença, o Juiz necessita estar convencido da decisão tomada 

diante de um caso a ser julgado. O que o auxilia na sua fundamentação e em seu 

convencimento são as provas. Em qualquer área do Direito, elas são de grande importância 

para a tomada da decisão final. Procura-se no presente trabalho, analisar o valor probatório da 

palavra da vítima nos crimes de estupro, quando não estão presentes outras provas ligadas ao 

caso. Discorrer sobre a utilização dessas provas nas decisões dos processos, bem como as 

consequências positivas e negativas da admissibilidade e o posicionamento majoritário a cerca 

do tema. Materiais e Métodos: Foi adotado como metodologia, a revisão bibliográfica, 

literatura técnica e especializada como livros, artigos e obras de referência e em banco de 

dados jurisprudênciais. Resultados: No Direito Penal encontra-se grande dificuldade na busca 

da veracidade dos fatos nos casos concretos crimes de estupro, uma vez que tal delito na 

maioria das vezes não traz tantas provas além da palavra da vítima, sendo extremamente 

difícil sua comprovação, principalmente porque tem que se demonstrar efetivamente o dolo 

do agente, como salienta Greco (2017, p.1146). Conclusão: Como todo crime sexual, o crime 

de estupro costuma acontecer “às escuras”, ou seja, longe da visão de testemunhas, em locais 

isolados, vagos ou em ambientes totalmente privados, resultado disso: a palavra da vítima 

será prova primária, e em muitos casos única. 

 

Palavras-chave: Vítima. Estupro. Valor Probatório. Prova. 

 

 

OS PRÍNCIPIOS DA RELAÇÃO DE CONSUMO E SUA APLICABILIDADE EM 

BENEFÍCIO DO CONSUMIDOR 

 

Kelly Daiane Ângelo Pereira 

Edmilson Araújo Rodrigues 

 

RESUMO 

 

Objetivo: Analisar a importância dos princípios frente à proteção que deve ser dada 

envolvendo o consumidor. Materiais e Métodos: Utilizou-se a pesquisa bibliográfica por 

meio de livros, sítios de revistas jurídicas e doutrinas pertinentes à relação de consumo. 

Quanto à abordagem, o trabalho fora desenvolvido de forma qualitativa. Em relação aos 
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objetivos gerais da pesquisa, o trabalho dedicou-se à pesquisa exploratória como forma de 

uma maior aprimoramento na discussão em relação aos princípios que acobertam consumo 

frente a vulnerabilidade dele. Resultados: Um dos aspectos do atual momento da sociedade 

brasileira é a facilidade de crédito concedida ao consumidor, por meio de observações 

empíricas percebe-se que através de um governo populista o cidadão adquiriu um maior poder 

de compra e consequentemente sem as políticas de conscientização adequadas o consumidor 

apresenta-se diante de um novo fenômeno, qual seja: o endividamento. Diante de sua postura 

protecionista, o Código de Defesa do Consumidor tem em sua função basilar descrever as 

punições para quem desrespeite o seu texto legal, essa prerrogativa baseia-se principalmente 

no caráter de igualdade das partes e consequentemente no receio do contratante em praticar 

uma conduta que irá gerar uma punição. Conclusão: Observa-se que o enfoque na parte 

vulnerável da relação contratual e os princípios protecionistas representam uma visão utópica 

de uma justiça, mas sim uma proposta de evolução que a legislação consumerista saia do 

campo teórico para o campo prático com eficácia e proteção daqueles que necessitem buscar o 

judiciário para solução das lides consumeristas.  

  
Palavras-chave: Princípios da Relação de Consumo. Protecionismo Contratual. Eficácia. 

 

 

O INSTITUTO DO COMPLIANCE COMO SUBSÍDIO ÀS PRÁTICAS GERENCIAIS 

NO ÂMBITO DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA 

 

Ana Luisa Maia Bastos.  

Edilberto Nicanor Ferreira 

 

RESUMO 

 

Objetivo: O presente artigo tem como objetivo analisar o instituto do Compliance, bem como 

apresentar seus benefícios e a necessidade da adoção de suas políticas como instrumento 

inovador de gestão. Materiais e Métodos: Trata-se de um estudo de revisão literária, 

recorrendo assim a referenciação científica de legislações vigentes, bem como materiais em 

bases de pesquisas eletrônicas, artigos, periódicos e doutrinas que serão de suma importância 

para desenvolvimento do artigo cientifico. Resultados: Nota-se um instituto pertinente para o 

momento, focado na mitigação de atos corruptos. As políticas do Compliance visam não só a 

adoção de boas práticas, mas também e principalmente, amenizar os riscos do negócio e 

restaurar a credibilidade da pessoa que as instituir. Conclusão: Tendo em vista os problemas 

enfrentados por políticas administrativas, percebe-se a necessidade da adoção de mecanismos 

coibidores de práticas lesivas ao ordenamento jurídico brasileiro. Dito isso, conforme 

preconiza a Procuradoria Geral da República da 4° Região, observam-se altos índices de 

corrupção, como visto na operação Lava Jato. Verifica-se a baixa eficiência, ineficácia das 

medidas administrativas e a inobservância dos princípios basilares que norteiam o 

Ordenamento Jurídico Brasileiro. Em suma, é considerando a conjuntura de políticas 

concernentes à Administração Pública que o instituto do Compliance pode ser analisado como 

instrumento inovador de Gestão Pública. 

 

Palavras-chave: Compliance. Improbidade Administrativa. Gestão Pública. Administração 

Pública. 

 

 



52 
 

 

OS LIMITES DA EXECUÇÃO PENAL E A FUNÇÃO RESSOCIALIZADORA DA 

PENA 

 

Tainá Santos Amorim 

Vanessa Cláudia Sousa Oliveira 

 

RESUMO 

 

Objetivo: Investigar se o fim da função ressocializadora da pena está sendo alcançado 

hodiernamente, tendo em vista que, de acordo com a realidade fática, restam dúvidas quanto a 

observância dos limites da execução penal, limites estes que, se ultrapassados no sentido de 

frustrar a aplicabilidade dos direitos fundamentais garantidos ao apenado, resulta 

consequentemente em impactos diretos e negativos no que se refere a própria eficácia da 

função supracitada. Materiais e Métodos: Para se alcançar o fim proposto, foi realizada 

pesquisa bibliográfica, utilizando o método de revisão de literatura, analisando referenciais 

científicos, tais como, artigos científicos, doutrinas, legislações pertinentes, dentre outros; 

sendo estes extraídos de sites governamentais, bases de dados das bibliotecas virtuais e 

materiais de bibliotecas locais. Resultados: A função ressocializadora foi pensada no intuito 

de regenerar o indivíduo, no entanto, de acordo com índices obtidos, tal função não vem 

obtendo êxito. Os índices de reincidências são altos e os fatores empregados (ou não) para que 

essa função se torne realidade, estão se mostrando um tanto quanto ineficazes. A ausência de 

investimentos por parte do Estado e, também, a falta de uma participação mais ativa da 

sociedade, auxiliam de forma negativa na efetividade da dita função. Conclusão: A 

ressocialização é um processo gradativo e complexo, que não depende unicamente de um 

fator, mas sim, de toda uma combinação deles. É preciso ter a atuação do Estado 

disponibilizando meios para que isso aconteça, bem como, a participação da sociedade que é 

essencial. 

 

Palavras-chave: Dignidade da Pessoa Humana. Execução Penal. Pena Privativa de 

Liberdade. Ressocialização. 

 

 

O INQUÉRITO POLICIAL À LUZ DA LEI N.º13.245/2016 

 

Flaviano Ferreira da Silva Neto 

Dayane Ferreira Silva 
 

RESUMO 

 

Objetivo: Analisar o inquérito policial e as inovações trazidas pela Lei Nº 13.245/2016, em 

especial o caráter inquisitivo e acusatório.  Materiais e Métodos: Para a realização dessa 

pesquisa foi adotada a metodologia qualitativa, por meio da pesquisa bibliográfica. A 

pesquisa bibliográfica utilizou como fontes: livros, artigos científicos, legislação e 

jurisprudências. Essa técnica metodológica possibilitou coletar uma quantidade relevante de 

informações em relação ao objeto de estudo, respondendo assim os objetivos propostos. 

Resultados: O inquérito policial possui natureza administrativa de cunho investigativo e de 

caráter inquisitório, sendo o mesmo desenvolvido pela polícia judiciária com o objetivo de 

reunir informações quanto à autoria e materialidade das infrações penais, proporcionando 

suporte para a propositura da ação penal. Contudo, com o advento da Lei N° 13.245/16, que 

alterou a redação do artigo 7º do Estatuto da Ordem dos Advogados do Brasil - OAB, se 
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tornou possível uma maior atuação do advogado no inquérito policial, regulamentando a 

participação do mesmo em investigações de qualquer natureza. Conclusão: Com base nos 

estudos realizados, conclui-se que a Lei Nº 13.245/2016 não alterou a natureza do inquérito 

policial, uma vez que a principal característica, que é a gestão de prova sob a responsabilidade 

de uma única pessoa, a não separação de poderes e funções se manteve. A Lei Nº 13.245/2016 

proporcionou somente a concretização de um direito constitucionalmente assegurado, que é o 

direito à assistência do advogado. 

 

Palavras-chave: Inquérito Policial. Sistema Processual. Lei nº 13.245/2016. 

 

 

PENSÃO POR MORTE AO CONCUBINO (A): UMA RELEITURA BASEADA NO 

PRINCÍPIO DA DIGNIDADE E SOLIDARIEDADE SOCIAL 

 

Laura Gabriela Oliveira Silva  

Cristiano Barbosa  

 

RESUMO 

 

Objetivos: Analisar a tratativa do concubino (a) frente a possibilidade de pensão por morte 

considerando o princípio da solidariedade social e dignidade humana. Materiais e Métodos: 

De acordo aos objetivos traçados e para melhor compreensão e andamento do estudo foram 

utilizadas pesquisas exploratórias bibliográficas com revisão de literatura. Resultados: A 

escolha por esse meio de pesquisa proporcionou análise crítica e sistemática para a sociedade 

atual que sinaliza a existência de relacionamentos fora dos casamentos com intento inclusive 

de formar nova célula familiar, mantendo-se a primeira. Além disso, a empiria revela haver 

casos em que a concubina é dependente econômica do companheiro e as vezes contribui em 

certa medida, para constituição do patrimônio ou apoio e afeto ao ex-parceiro. Deixá-la 

desamparada poderia macular princípios constitucionais. Conclusão: É possível o pagamento 

de pensão por morte à concubina adulterina segundo os princípios da dignidade humana e 

solidariedade social. 

 

Palavras-chave: Concubinato. Pensão por Morte. Direito Previdenciário.  

______________________________________________________________________ 

 

PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA: APLICABILIDADE PELO DELEGADO DE 

POLÍCIA 

 

Larissa Bezerra da Silva  

Rosely da Silva Efraim  

 

RESUMO 

 

Objetivo: O presente artigo analisou a origem do Princípio da Insignificância e seus 

requisitos para aplicação, bem como os tipos de tipicidade presentes no Direito Penal e a 

relação da tipicidade material com o referido Princípio da Insignificância. Abordou também 

as atribuições do Delegado de Polícia tendo como cerne a análise da importância de sua 

atuação no Poder Judiciário aplicando o Princípio da Insignificância no caso concreto quando 

entender que a conduta não seja penalmente relevante ao ponto de causar lesão ou perigo de 

lesão ao bem jurídico tutelado. O trabalho tem como principal objetivo verificar a 
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aplicabilidade do Princípio da Insignificância pelo Delegado de Polícia e apontar os reflexos 

dessa aplicabilidade no ordenamento jurídico brasileiro. Materiais e Métodos: Para o 

desenvolvimento do trabalho foram utilizadas as pesquisas descritiva, exploratória e 

bibliográfica. A análise da doutrina, jurisprudência e instrumentos normativos foi 

fundamental para a realização da pesquisa proposta, sendo utilizado material publicado nos 

últimos 10 (dez) anos. Resultados: Com a elaboração do presente artigo foi possível 

encontrar alguns instrumentos normativos de Polícias Judiciárias que já fazem a aplicação do 

Princípio da Insignificância pelo Delegado de Polícia mesmo que não tenha ainda um 

entendimento consolidado ou Lei que regulamente a sua aplicação pelo Delegado de Polícia. 

Conclusão: A aplicação do Princípio da Insgnificância pelo Delegado de Polícia se faz 

necessário para a manutenção da ordem pública, dando celeridade e evitando a morosidade no 

Ordenamento Jurídico, podendo o Delegado através do seu poder discricionário aplicar o 

referido princípio quando entender que seja necessário.  

 

Palavras-chave: Princípio da Insignificância. Aplicabilidade. Delegado de Polícia. 

 

 

PRINCÍPIO DA CARTULARIDADE: INCONGRUÊNCIA COM OS AVANÇOS 

TECNOLÓGICOS 

 

Ana Cecília Soares da Silva 

Edmilson Araújo Rodrigues 

 

RESUMO 

 

Objetivo: Analisar a aplicação do princípio da cartularidade inerente aos títulos de crédito e 

sua incompatibilidade com os avanços tecnológicos. O princípio da cartularidade determina a 

vinculação do exercício do direito constante do título de crédito à apresentação da cártula que 

o materializa.  Materiais e Métodos: Trata-se de um estudo por meio de uma pesquisa 

bibliográfica, buscando reunir informações pertinentes a análise de doutrinas, artigos 

científicos, jurisprudência e legislações sobre o princípio da cartularidade. Quanto à 

abordagem de pesquisa será de natureza qualitativa com objetivos gerais de natureza 

exploratória na busca de um maior aprofundamento com o trabalho a ser desenvolvido, 

envolvendo o princípio da cartularidade e sua incompatibilidade com os avanços da 

tecnologia. Resultados: O princípio da cartularidade determina a vinculação do exercício do 

direito constante do título de crédito à apresentação da cártula que o materializa. Nesse 

itinerário, considerando a literalidade do referido princípio, a execução do título deve ser 

instruída do documento original representativo da relação extrajudicial. Entretanto,  dado os 

avanços tecnológicos, bem como a evolução jurídico-tecnológica, observa-se a iminente 

caducidade do princípio da cartularidade. Devido ao dinamismo jurídico e social, é notória a 

possibilidade de se relativizar ou mesmo mitigar princípios norteadores das relações jurídicas. 

Conclusão: Percebe-se que no leito de mudanças envolvendo os avanços tecnológicos,   nota-

se que o processo eletrônico que é o meio potencializador das exigências judicialmente 

representadas pelo direito constante no título. Nesse sentido, é notória a possibilidade se de 

relativizar ou mesmo mitigar princípios norteadores da cartularidade devido aos avanços 

patrocinados pelas transformações ocorridas envolvendo a evolução tecnológica. 

 

Palavras-chave: Princípio da Cartularidade. Título de Crédito. Processos Eletrônicos. 

Avanços Tecnológicos.  
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PRISÃO PREVENTIVA E O EXCESSO DE PRAZO 

 

Domingas França Alves 

Daniel Rodrigo Soares 

 

RESUMO 

 

Objetivo: O presente estudo científico propõe uma análise acerca do excesso de prazo na 

prisão preventiva que, por ser uma medida excepcional, só deve ser aplicada em último caso, 

pois há restrição à liberdade do indivíduo. Materiais e Métodos: Visando atingir os objetivos 

propostos adotou-se a metodologia qualitativa por meio de pesquisa bibliográfica e 

jurisprudencial, pois elas permitem coletas de informações com posicionamentos doutrinários 

e entendimento jurisprudenciais de tribunais diversos em relação ao tema proposto, 

permitindo, assim, melhor esclarecimento acerca da falta de previsão legal quanto ao excesso 

de prazo na prisão preventiva. Resultados: A falta de previsão legal quanto ao prazo da 

duração da prisão preventiva contribui significativamente para violações de direitos inerentes 

ao ser humano, fazendo com que haja uma enorme insegurança jurídica por ficar a doutrina e 

a jurisprudência com essa difícil missão, por haver divergências nesse tocante, sendo que 

esses são os únicos meios utilizados para suprir a omissão do legislador. Conclusão: Conclui-

se que o excesso de prazo na prisão preventiva fere direitos fundamentais garantidos 

constitucionalmente e deixa nítida a tensão entre o direito individual da liberdade da pessoa e 

o interesse do Estado em combater a criminalidade de maneira eficaz, fazendo com que ocorra 

uma banalização da prisão preventiva e violações de princípios constitucionais como a 

dignidade da pessoa humana e a duração razoável do processo, sendo comum o esquecimento 

dos aprisionados nas unidades prisionais, como se fossem meros objetos. 

 

Palavras-chave: Prisão Preventiva. Excesso de Prazo. Razoabilidade. 

 

 

RELEVÂNCIA DA EDUCAÇÃO NA RESSOCIALIZAÇÃO DOS PRESOS NO 

SISTEMA PENITENCIÁRIO BRASILEIRO 

 

Joyce Gabriela Rodrigues Jácome 

Janaína Silveira Castro Bickel 

 

RESUMO 

 

Objetivo: O sistema penitenciário brasileiro demonstra a carência de programas que 

proporcionem a ressocialização dos presos, encontrado na educação um dos caminhos para a 

reinserção social dos apenados. Neste contexto, o presente projeto tem por fim refletir sobre a 

importância da educação e a ressocialização dos detentos no sistema penitenciário brasileiro, 

verificando a relevância da educação enquanto política pública de ressocialização dos presos 

no sistema penitenciário brasileiro. Materiais e Métodos: Trata-se de pesquisa qualitativa, de 

natureza básica, cujo raciocínio é hipotético-dedutivo. Para elaboração do estudo, será 

utilizada a pesquisa bibliográfica que consistirá no exame da literatura jurídica acerca do tema 

e na análise de algumas experiências relevantes que descrevem a utilização da educação e 

trabalho como forma de ressocialização dos presos. Resultados: A realidade atual do sistema 
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prisional brasileiro permite comprovar que a pena privativa de liberdade está desviando de seu 

objetivo principal que é recuperar os indivíduos, pois fugindo totalmente aos preceitos dos 

direitos humanos, expõem os presos a um regime de cumprimento de pena em presídios 

superlotados, verdadeiros depósitos de pessoas, que não permite a individualização da pena.  

Conclusão: Mostrou-se que o sistema penitenciário brasileiro é falho, em consequência o 

Estado não proporciona a ressocialização dos presos. Diante do exposto, verifica-se o dever 

em buscar alternativas para os imbróglios retratados, sendo que a educação pode ser um dos 

caminhos para conseguir a ressocialização dos presos. 

 

Palavras-chave: Ressocialização dos Presos. Sistema Penitenciário. Educação. 

 

 

REDIRECIONAMENTO DA EXECUÇÃO FISCAL: TERMO INICIAL DA 

PRESCRIÇÃO NOS CASOS DE DISSOLUÇÃO IRREGULAR DA SOCIEDADE 

 

Maria Stela Freitas Silva 

Maria Fernanda Soares Fonseca. 

 

RESUMO 

 

Objetivo: O presente artigo versa sobre o prazo prescricional que dispõe a Fazenda Pública 

para que proceda com o redirecionamento da execução fiscal contra os sócios diretores, 

especificamente, após a dissolução irregular da sociedade. Materiais e Métodos: Para 

desenvolvimento da pesquisa foi utilizada como metodologia a pesquisa bibliográfica, 

mediante o método de abordagem dedutivo e de procedimento de revisão de literatura. 

Resultados: A temática a ser abordada, com esteio no artigo 135 do Código Tributário 

Nacional, vem sendo, ao longo dos últimos anos, motivo de controvérsia no âmbito 

doutrinário e jurisprudencial, sobretudo, junto ao Superior Tribunal de Justiça. Objetiva-se, 

portanto, ao abordar o prazo prescricional para redirecionamento da execução fiscal, em face 

do responsável tributário de uma sociedade limitada, discutir as proposições prevalecentes 

analisando qual melhor entendimento a ser adotado, se do momento em que o juiz proferir o 

despacho, determinando a citação da pessoa jurídica ou do momento em que a Fazenda 

Pública toma ciência da dissolução irregular da sociedade. Conclusão: Entende-se que 

atualmente, os recentes julgados são no sentido de estabelecer como marco inicial para 

contagem do prazo a citação da sociedade executada enquanto que a Fazenda Pública entende 

pela necessidade da aplicação da teoria da actio nata, com base no art. 189 do Código Civil 

Brasileiro, considerando como termo inicial da prescrição a violação do direito da exequente, 

ou seja, a partir da ciência da dissolução irregular da sociedade constante nos autos. 

 

Palavras-chave: Prazo Prescricional. Redirecionamento da Execução Fiscal. Dissolução 

Irregular da Sociedade. 

 

 

REPERCUSSÕES PREVIDENCIÁRIAS DOS NOVOS ARRANJOS FAMILIARES 

 

Patrícia Miranda Silveira 

Antonio Luiz Nunes Salgado 
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RESUMO 

 

Objetivo: O presente trabalho visa analisar se a proteção abarcada por essas leis possui por 

eixos recepcionar a evolução das famílias, conhecidas como novas entidades familiares. 

Enquadrando as ao polo previdenciário, em razão da afetividade e não em virtude do gênero 

ou sexo, por essa perspectiva a previdência social resguardaria todos aqueles considerados 

família sem distinção de sexo. Correlacionados em razão dos princípios da igualdade da 

dignidade da pessoa humana amparados pela Constituição Federal Vigente. Materiais e 

Métodos: Far-se-á mediante a demonstração do crescimento desses arranjos familiares, 

analisando a possibilidade de regulamentação aos benefícios destinados a segurados e 

repassados a suas famílias no caso dos homoafetivos, poliamor e afins. Por meio de um 

estudo de revisão literária, mediante a referenciação científica de legislações vigentes, 

propostas legislativas, bem como materiais científicos e doutrinas que serão de suma 

importância para desenvolvimento do presente artigo. Tais materiais serão extraídos de sites 

governamentais, acadêmicos e virtuais, além da base da biblioteca local da instituição. 

Resultados: O artigo cientifico trará no decorrer de seu segmento a análise detalhada das leis 

que regem o Direito Previdenciário, e a evolução do conceito das famílias brasileiras. Fato é 

que veementemente os entendimentos jurisprudenciais se pacificam em favor da 

constitucionalidade das novas entidades familiares. Conclusão: A lei 8213/91, lei de 

benefícios da previdência social e a lei 8212/91 conhecida como lei orgânica da seguridade 

social, tem como base assegurar o direito a benefícios previdenciários aos membros que 

compõe as famílias brasileiras.  

 

Palavras-chave: Direito Previdenciário. Família. Benefícios. Homoafetivo. Poliamor. 

 

 

RESPONSABILIDADE CIVIL DO ESTADO FRENTE A CONSIGNADOS 

LIBERADOS A APOSENTADOS/PENSIONISTAS 

 

Kauan Felipe Antunes Medeiros 

Cristiano Barbosa 

 

RESUMO 

 

Objetivo: A presente pesquisa tem or objetivo investigar se cabe responsabilização do Estado 

sobre empréstimos liberados/renovados sem a autorização do aposentado/pensionista? 

Pretende-se conhecer a responsabilidade civil do Estado frente a empréstimos consignados de 

aposentados/pensionistas, verificando a responsabilidade civil do Estado, conceituando 

empréstimos consignados, discutindo as regras aplicadas aos empréstimos liberados aos 

aposentados/pensionistas, abordando a responsabilidade do Estado frente à 

liberação/renovação de consignados a aposentados e pensionistas sem autorização dos 

mesmos. Materiais e Métodos: Trata-se de uma pesquisa exploratória, descritiva, 

bibliográfica com revisão de literatutra. Resultados: O Instituto Nacional do Seguro Social – 

INSS, é um órgão governamental que trata dos aspectos de aposentadoria, pensões, e demais 

auxílios sociais destinados aos contribuintes e beneficiários. Considerando o aspecto juridico 

do tempo de dedicação do indivíduo ao trabalho, é percebido que ele apresenta certa limitação 

ao labor, especialmente com o avanço da idade, o que justifica a aposentadoria. Nessa 

situação, o Estado criou mecanismos para possibilitar a aposentadoria e também pensões, 

através do INSS. Paralelamente, o órgão passou também autorizar a realização de 
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empréstimos consignados pelos aposentados e pensionistas junto a entes financeiros 

conveniados. Contudo, tem-se visto na empiria a efetivação ou renovação de empréstimos 

sem a autorização do beneficiário do INSS, o que gera prejuízos aos mesmos. Esse fato gera 

discussão sobre sua legalidade e a responsabilidade do Estado sobre tal liberação. Há alguns 

julgados que entendem pela responsabilidade civil das entidades envolvidas, o que inclui o 

INSS. Conclusão: De acordo com as normas civis de responsabilidade, o INSS pode 

responder pelos prejuízos gerados aos aposentados e pensionistas. 

 

Palavras-chave: Aposentados. Pensionistas. INSS. Responsabilidade Civil. Empréstimo.  
 

 

TRANSFUSÃO DE SANGUE NA PERSPECTIVA DAS TESTEMUNHAS DE JEOVÁ: 

DIGNIDADE DA PESSOA HUMANA E AUTONOMIA 

 

Vicentina de Paula Souza Vieira 

Thais de Oliveira Faria Baldo 

 

RESUMO 

 

Objetivo: Analisar a pespectiva das Testemunhas de Jeová, em relação à terapia transfusional 

do ponto de vista ético Constitucional, no art. 1º, inciso III da Constituição Federal e do 

direito da personalidade, código civil. Materiais e Métodos: Método utilizado revisão 

bibliográfica da literatura jurídica, lei constitucional, infraconstitucional e resoluções, 

consultas em sites, artigos científicos, Código Civil, Código Penal, Conselho Federal de 

Medicina (CFM), Conselho de Ética Médica (CEM), Agência Nacional de vigilância Sanitária 

(ANVISA). Resultados: Não existe conflito entre direito à vida art. 5º caput e liberdade de 

religião artigo 5º inciso VI, Constituição Federal de 1988. Com a evolução dos direitos 

personalíssimo artigo 11 a 21 direitos amparados pela Constituição Federal, com base na 

dignidade humana. O individuo tem o direito à autonomia e a fazer as suas escolhas 

existenciais. Conclusão: A lei confere segurança jurídica ao médico que respeita a autonomia 

do paciente capaz. Assim surge uma indagação acerca do poder familiar e da intervenção 

familiar e médica em relação ao incapaz. 

  

Palavras-chave: Dignidade. Personalidade. Sangue. Testemunhas de Jeová. 

 

 

TRÁFICO DE MULHERES BRASILEIRAS E EXPLORAÇÃO SEXUAL:  

UM ESTUDO DOS DIREITOS HUMANOS ACERCA DA ESCRAVIDÃO  

COM UMA NOVA FACE 

 

Tainá Gonçalves De Souza 

Filomena Luciene Cordeiro Reis 

 

RESUMO 

 

Objetivo: O tráfico de pessoas é conceituado como uma forma de utilização do ser humano 

enquanto mercadoria de troca, ocorrendo o recrutamento por meio do uso de ameaça ou 

outros formatos de coação, cujo objetivo consiste no lucro. A presente pesquisa abordou o 
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tráfico de mulheres brasileiras para fins de exploração sexual no âmbito internacional com o 

objetivo de estudar os desafios que se impõem para o combate a essa modalidade de crime.  

Materiais e Métodos: Para o desenvolvimento desse estudo utilizou o método de revisão 

bibliográfica descritiva exploratória documental, bem como legislações, revistas, jornais, e 

verificou políticas públicas aplicadas em relação a essa questão. Resultados: No século XX, 

surge um novo modelo de escravidão, com um alvo específico que constitui em mulheres 

traficadas para servirem no contexto sexual.  Dessa forma, nos nossos dias, há uma 

substituição do escravo negro para a mulher, muitas delas, brancas. Conclusão: Os traficantes 

recrutam mulheres brasileiras, nosso alvo de estudo, enganando-as com promessas de 

empregos, convencendo-as que, a Europa é o local apropriado para iniciar uma vida nova. 

Trata-se de um crime transnacional de relevância nos cenários atuais e vem tomando 

proporções mundiais pelo fato de ser hoje uma das fontes de renda do crime organizado.  

 

Palavras-chave: Direito Penal. Tráfico de Pessoas. Tráfico de Mulheres. Exploração Sexual.    

______________________________________________________________________ 

 

UMA ANÁLISE ACERCA DA (IN)CONSTITUCIONALIDADE DO MANDADO DE 

BUSCA E APREENSÃO COLETIVO NO CENÁRIO DA INTERVENÇÃO 

FEDERAL  

 

Wilckerson Simões de Castro. 

Vanessa Cláudia Sousa Oliveira.  

 

RESUMO 

 

Objetivo: Analisar os princípios, as normas, bem como algumas decisões emanadas dos 

tribunais acerca da constitucionalidade ou não do mandado de busca e apreensão coletivo. 

Materiais e Métodos: Para tanto, utilizou-se a metodologia qualitativa, através da pesquisa 

bibliográfica, pois este método permite agregar várias informações e discussões sobre o tema. 

Foram analisadas doutrinas, legislações, jurisprudências e artigos científicos que retratam a 

problemática em questão. Resultados: Ao se levar em conta a situação vivida pelos 

moradores do local, onde serão realizados os mandados coletivos, percebe-se que não é de 

todo irrazoável a iniciativa do Estado de tentar pôr fim às atividades das organizações 

criminosas, as quais espalham o caos e o terror de forma generalizada. O grande desafio, 

porém, é como fazer isso. Nesse cenário de incertezas, como é natural, os tribunais têm se 

dividido acerca da utilização dessa medida. A doutrina, por sua vez, tem sido bastante 

unânime acerca da impossibilidade de utilização do mandado coletivo ou genérico. 

Conclusão: Como se pôde verificar, todo o conjunto de normas que preenchem o Direito 

Penal tem como objetivo primordial limitar o poder punitivo do Estado. É nesse sentido que o 

princípio da legalidade caminha. Logo, as questões que foram levantadas em fase de pesquisa 

foram muito bem esclarecidas, concluindo-se que para o legislador (constituinte e infra-

constitucional) os fins não podem justificar os meios. Verificou-se que, por mais que seja 

nobre um objetivo, este não possui o condão de tornar aceitável a não observância das regras 

do Direito Penal. 

 

Palavras-chave: Intervenção Federal. Inviolabilidade. Mandado de Busca e Apreensão 

Coletivo. 

______________________________________________________________________ 
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UMA ANÁLISE JURÍDICA DAS NOVAS CONCEPÇÕES DE FAMÍLIA NA 

CONTEMPORANEIDADE 

 

Jacqueline Gonçalves dos Santos 

Edilberto Nicanor Ferreira 

 

RESUMO 
 

Objetivo: O presente trabalho visa apresentar as proposições legislativas que tramitam no 

Congresso Nacional acerca do conceito de entidade familiar. O conceito de família e suas 

modalidades, bem como a evolução dos arranjos familiares ao longo do tempo. Analisar os 

projetos de lei que propõem uma nova definição de família e a possibilidade de revogação da 

regulamentação que trata do Direito de Família no Código Civil e investigar os 

posicionamentos favoráveis e desfavoráveis ao Estatuto das Famílias (PLS 470/2013). 

Materiais e Métodos: Trata-se de uma revisão bibliográfica nas bases de dados disponíveis 

on-line. Foram utilizados artigos da base de dados Scientific Electronic Library Online 

(SciELO),Google Acadêmico, Jurisprudências,Livros e Revistas na língua portuguesa 

publicados de 1981 a 2018. Resultados: O desenvolvimento do presente estudo possibilitou 

uma análise das mudanças que ocorreram na sociedade em relação à família. Principalmente, 

o debate entre os que sustentam a evolução da legislação ao proteger todas as modalidades de 

estruturas familiares. E opositores ao projeto de lei 470/2013, que alegam ser inconstitucional 

por deturpar valores respaldados na Constituição Federal de 1988. Conclusão: Pode-se 

concluir que o debate jurídico referente aos diversos conceitos de família e os pressupostos 

políticos e sociais que os fundamentam, fomentam a necessidade da criação de um estatuto 

autônomo para tratar de questões relacionadas ao Direito de Família. 
 

Palavras-chave: Projeto de Lei. Família. Estatuto da Família. Estatuto das Famílias. 

 

 

UMA ANÁLISE DO PAPEL DA PERÍCIA MULTIDISCIPLINAR NOS CASOS DE 

ALIENAÇÃO PARENTAL 

 

Suellen Fernandes Aguiar 

Dayane Ferreira Silva. 

 

RESUMO 

 

Objetivo: Este artigo teve como objetivo geral analisar o papel da perícia multidisciplinar em 

casos de alienação parental no Brasil, em especial nos casos em que envolva denúncias de 

abuso sexual. Materiais e Métodos: Para a realização dessa pesquisa foi adotada a 

metodologia qualitativa, por meio da revisão de literatura, pois essa modalidade permite a 

obtenção de um número significativo de informações acerca da problemática em foco. A 

pesquisa bibliográfica utilizou como fontes: livros, artigos científicos, legislação e 

jurisprudências. A análise dos dados possibilitou a compreensão da temática e responder os 

objetivos propostos. Resultados: O presente estudo aponta que a Alienação Parental tem se 

mostrado um tema muito recorrente no Brasil, ainda que tenha sido recentemente pacificada 

no Ordenamento Jurídico Brasileiro. Através desta pesquisa fica notório que o Poder 

Judiciário pode encontrar dificuldades para se chegar a uma conclusão acerca da alienação 
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parental, sobretudo em casos que envolva denúncia de abuso sexual. Nesse contexto, o papel 

da perícia multidisciplinar é imprescindível ao magistrado, pois este precisa de um auxílio 

técnico especializado de um perito a fim de compreender os fatos, e através da prova pericial 

obter um parecer para impedir futuros danos irreversíveis. Conclusão: A Perícia 

Multidisciplinar, não só adquire um resultado contundente quanto à presença de atos de 

Alienação Parental, como também pode indicar um tratamento aos envolvidos na 

problemática com o fito de reverter o comportamento dos mesmos e os resultados.  

 

Palavras-chave: Alienação Parental. Síndrome de Alienação Parental. Perícia 

Multidisciplinar. 

 

 

UMA ANÁLISE JURÍDICA DAS MEDIDAS DESPENALIZADORAS NOS 

JUIZADOS ESPECIAIS CRIMINAIS 

 
Andrei Lucas Basilio Santana 

Dayane Ferreira Silva 

 

RESUMO 

 

Objetivo: Analisar as medidas despenalizadoras nos Juizados Especiais Cíveis e Criminais 

brasileiros. Materiais e Métodos: Foi adotada a metodologia qualitativa, através de revisão 

de literatura, que utilizou como fontes de dados: livros específicos, doutrinas e artigos 

científicos. Depois de coletar os dados foi realizada a análise. Resultados: Os Juizados 

Especiais Cíveis e Criminais, instituído pela Lei N.º 9.099 de 1995, tem facilitado o acesso à 

justiça, desburocratizando o processo penal, buscando sempre que possível a conciliação e a 

substituição das penas restritivas de liberdade por medida despenalizadora. No que se refere 

às medidas despenalizadoras, os Juizados Especiais Cíveis e Criminais inovaram ao 

estabelecer quatro possíveis tipos de medidas em que o autor do fato poderá substituir a pena 

privativa de liberdade, destaca-se a transação penal, por ser a mais conhecida e aplicada. 

Foram criados órgãos para fiscalizar, acompanhar e monitorar o cumprimento dessas medidas, 

parceria entre governo federal e estados, os dados coletados apontam que os estados que 

adotaram essas medidas têm obtido resultados satisfatórios. Conclusão: Apesar de ainda ter 

necessidade de aprimoramento, os Juizados Especiais Cíveis e Criminais ao utilizar os meios 

consensuais têm se mostrado uma via jurídica importante, com medidas alternativas a prisão e 

meios facilitadores de acesso à justiça.  
 

Palavras-chave: Juizados Especiais Criminais. Medidas Despenalizadoras. Medidas 

Alternativas. 

______________________________________________________________________ 

 

USUCAPIÃO DAS TERRAS DEVOLUTAS: (IM) PRESCRITIBILIDADE DOS BENS 

PÚBLICOS E A FUNÇÃO SOCIAL DA PROPRIEDADE 

 

Renata Santos Ribeiro 

Edmilson Araújo Rodrigues 

 

RESUMO 
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Objetivo: Analisar a possibilidade das terras públicas serem usucapidas. Materiais e 

Métodos: Desenvolveu-se uma pesquisa exploratória, buscando-se um maior aprofundamento 

com a usucapião de terras devolutas, utilizando-se o procedimento bibliográfica, por meio de 

doutrinas, jurisprudências e sítios de revistas jurídicas. Quanto à abordagem, a pesquisa é de 

cunho qualitativo. Resultados: O conflito de preceitos constitucionais: a imprescritibilidade 

dos bens públicos e a função social da propriedade, bem como o paralelo entre o interesse 

público e o privado. Esse conjunto de fatores possibilitou uma abordagem sobre o instituto da 

usucapião, analisando os aspectos históricos, bem como seu surgimento e evolução no 

ordenamento jurídico pátrio. Fez-se, ainda, um estudo acerca dos institutos da 

imprescritibilidade dos bens públicos e da função social da propriedade. Por conseguinte, 

analisou-se especificamente as terras devolutas no cenário brasileiro e a exposição de alguns 

entendimentos pertinentes ao tema. Conclusão: Percebeu-se que a imprescritibilidade dos 

bens públicos, em relação à função social da propriedade, deve ser aplicada de maneira 

razoável e proporcional, de modo que o instituto atente para o interesse público na defesa do 

patrimônio público e na destinação efetiva das propriedades. 

 

Palavras-chave: Imprescritibilidade dos Bens Públicos. Função Social da Propriedade. 

Usucapião. Terras Devolutas. 

 

 

VIOLÊNCIA SEXUAL CONTRA A MULHER: TRÁFICO INTERNACIONAL PARA 

FINS DE EXPLORAÇÃO SEXUAL  

  

Evely Caroline Sousa Nascimento  

Filomena Luciene Cordeiro Reis  

  

RESUMO  

  

Objetivos: Estudar o tráfico internacional para fins de exploração sexual como uma violência 

contra a mulher no Brasil. Materiais e Métodos: Consiste em utilizar o método dedutivo, 

partindo de uma visão geral do tema, de forma que, este raciocínio emerge dos princípios 

considerados verdadeiros e indiscutíveis para chegar a conclusões de maneira puramente 

formal. Classifica-se como procedimento técnico a pesquisa bibliográfica, o uso de materiais 

de doutrinas jurídicas, legislação, sites de internet e artigos científicos. Resultados: O Tráfico 

Internacional de Mulheres para fins sexuais traz lucros para o crime organizado que, também, 

é chamado de “escravidão moderna”. Os aliciadores procuram e identificam os pontos mais 

frágeis de uma sociedade, onde os problemas socioeconômicos são extremamente visíveis. As 

mulheres são abordadas pelos aliciadores através de anúncios de jornais e/ou pela internet, 

dizendo que são de agências de emprego. Ao aceitar a “oferta”, essas mulheres entram nos 

países de destino através do visto de turista, fazendo com que as atividades ilícitas fiquem 

facilmente disfarçadas em atividades lícitas. Conclusão: O tráfico internacional de mulheres é 

um dos tipos que possui uma importante fonte de renda para o crime organizado. O crime 

exposto é executado por aliciadores que, geralmente, procuram e identificam os pontos mais 

frágeis de uma sociedade, onde os problemas socioeconômicos se tornam meramente visíveis 

para que possa encontrar de forma fácil suas vítimas. 

  

Palavras-chave: Crime Organizado. Exploração Sexual. Legislação. Tráfico Internacional de 

Mulheres. 
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ENGENHARIA DE ALIMENTOS  

 

ANÁLISE FÍSICO - QUÍMICA DA FARINHA DE SEMENTE DE ABACATE (Persea 

americana) A PARTIR DE MÉTODOS ANALÍTICOS 

 

Anderson Sebastião Alves Pereira 
 

Thainá Ferreira Moura
 

Janine Kátia dos Santos Alves e Rocha 

 

RESUMO 

 

Objetivo: Determinar as características físico-químicas da farinha da semente do abacate a 

fim de incentivar maior aproveitamento do fruto para enriquecimento da alimentação diária. 

Materiais e Métodos: Trata-se de uma pesquisa quantitativa, com caracterização físico-

química da farinha de semente de abacate, determinando-se os teores de açúcares, sólidos 

solúveis, cinzas, carboidratos totais, fibras, além de outros parâmetros físico-químicos. 

Inicialmente, os caroços foram processados de forma a obter-se uma farinha por meio de 

trituração, secagem e moagem dos caroços. Resultados: Identificou-se substâncias de 

interesse nutricional na farinha de semente de abacate, que sugerem aproveitamento como 

complemento alimentar natural e de baixo custo, como cinza e carboidratos. Conclusão: A 

farinha obtida neste estudo contém significativos teores de cinza e carboidratos fazendo com 

que o resíduo seja adequado ao reaproveitamento na indústria alimentícia, pois apresenta 

componentes nutricionais importantes para consumo humano e animal. 

 

Palavras-chave: Análise Físico-Química. Semente de Abacate. Características Nutricionais. 

Complemento Alimentar. 

___________________________________________________________________________ 

 

CONDIÇÕES HIGIÊNICO-SANITÁRIAS DE LOCAIS DE PRODUÇÃO E 

DISTRIBUIÇÃO DE MERENDA EM ESCOLAS INFANTIS NO MUNICÍPIODE SÃO 

JOÃO DA PONTE – MG 

 

Lucas Lobato da Cruz
 

Janine Kátia dos Santos Alves e Rocha 

Suely Rodrigues Pereira 

 

RESUMO 

 

Objetivo: Avaliar as condições higiênico-sanitárias em locais de alimentação de uma escola 

pública municipal na cidade de São João da Ponte para verificar possíveis fontes de 

contaminação dos alimentos utilizados na merenda escolar. Materiais e Métodos: Este 

trabalho trata-se de uma pesquisa descritiva e exploratória com abordagem qualitativa. O 

estudo foi realizado entre os meses de setembro e outubro de 2018 em uma escola da rede de 

ensino público no município de São João da Ponte - MG. Para análise das condições 

higiênico-sanitárias das unidades de alimentação da escola, utilizou-se o guia de verificação 

ou checklist. Resultados: Foi possível identificar pontos críticos no preparo da merenda 

escolar, como armazenamento incorreto dos alimentos, higienização inadequada das mãos dos 
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manipuladores, uso incorreto de detergente ou álcool, além da presença de brincos e anéis e, 

ausência de equipamentos de proteção individual obrigatórios. Conclusão: A higiene de 

alimentos disponíveis na alimentação escolar é garantida por uma série de processos que 

devem ser reconhecidos e apresentados aos responsáveis pela sua manipulação. A estrutura 

física dos locais de produção de alimentos avaliados não atende a todas as normas necessárias 

e, por isso, a capacitação de pessoas deve ser realizada periodicamente a fim de proporcionar 

a segurança alimentar na distribuição de alimentos. 

 

Palavras-chave: Merenda Escolar. Boas Práticas de Fabricação. Checklist. 

___________________________________________________________________________ 

 

 

DESENVOLVIMENTO E AVALIAÇÃO DE FORMULAÇÃO DE MOLHO DE 

TOMATE EM PÓ ATRAVÉS DE TESTES MICROBIOLÓGICOS E FÍSICO-

QUÍMICOS  

  

Ellen Thalita Gusmão Santos  

Iago Oliveira Silva  

Patrícia Natalícia Mendes De Almeida  

 

RESUMO 

 

Introdução: Atualmente, a globalização dos mercados permite a inserção de novos produtos 

derivados do tomate, criados para atender as necessidades do consumidor, que busca produtos 

cada vez mais saudáveis. Segundo o IBGE (2010), o Brasil é o maior produtor de tomate para 

uso no processo industrial da América Latina e ocupa a nona posição no ranking mundial. 

Estima se que cerca de 30% da produção anual de tomate é utilizada no processamento de 

molhos, extratos, polpas e sucos. Diante da necessidade de melhora na conservação de 

derivados do tomate visando ainda a aceitação do consumidor, o objetivo do trabalho foi 

desenvolver e avaliar a formulação de molho de tomate em pó, através de testes físicos, 

químicos e microbiológicos. Materiais e Métodos: O molho foi preparado através de 

desidratação por processo térmico e submetido a testes físicos e químicos. Resultados: Todos 

os dados encontrados se mostraram satisfatórios em relação aos padrões estabelecidos pela 

legislação. O teor de umidade se justifica pelo processo térmico aplicado, que se mostrou 

adequado para redução de atividade metabólica, que aliado a técnicas adequadas de 

manipulação, proporcionaram um produto sem patógenos. Conclusão: Pode se inferir que o 

molho de tomate em pó conserva as propriedades físicas e químicas do molho de tomate 

convencional, pois este apresentou um teor de sólidos solúveis e acidez próximos ao molho 

comum.  

  

Palavras-chave: Molho de Tomate. Desidratação. Alimentos em Pó. Produtos Pré-

preparados.    

___________________________________________________________________________ 

 

 

ENGENHARIA BIOMÉDICA 

 

SOFTWARE DE GERENCIAMENTO PARA ENGENHARIA CLÍNICA 

 

Amanda Silva Costa 
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Fabiana dos Reis Veloso 

Fernanda Afonso Oliveira Ruas 
 

RESUMO 
 

Objetivo: O presente estudo teve como objetivo mostrar os benefícios dos indicadores da 

Engenharia Clínica. Materiais e Métodos: A pesquisa trata-se de um estudo de caráter 

experimental e corte longitudinal, com auxílio de um programador desenvolveu-se um 

sistema para engenharia clínica utilizando a linguagem python e django, no qual todas as 

informações acrescentadas ao programa foram preenchidas para obtenção dos resultados, o 

sistema foi nomeado ENGBIO. Resultados: O software desenvolvido é uma ferramenta de 

gerenciamento hospitalar de fácil entendimento, de simples manuseio, específico para 

Engenharia Clínica, e de baixo custo. No sistema é possível acompanhar todo o percurso dos 

equipamentos durante a manutenção desde a compra, cadastro, saída para manutenção 

preventiva ou corretiva, devolução para o setor, e assim avaliar o custo desse procedimento 

através de indicadores. Conclusão: O desenvolvimento de presente estudo possibilitou uma 

análise de como um software pode auxiliar na gestão dos equipamentos que constituem em 

uma unidade hospitalar, neste sentido foi possível concluir a sua importância no 

gerenciamento, estimando assim um controle dos processos que circundam todo o corpo da 

Engenharia Clínica. 

 

Palavras-chave: Engenharia Clínica. Gestão Hospitalar. Software. 

___________________________________________________________________________ 

ENGENHARIA CIVIL 

 

AS VANTAGENS DE TELHADOS VERDES EM RELAÇÃO AO CONFORTO 

TÉRMICO COMPARADO A TELHADOS CONVENCIONAIS 

 

Ítalo Nunes e Abreu 

Romário dos Reis Oliveira 

Suzyanny Dias Gusmão 

 

RESUMO 

 

Objetivo: Avaliar as vantagens de telhados verdes em relação ao conforto térmico comparado 

a telhados convencionais. Materiais e Métodos: O estudo caracteriza-se como quantitativo, 

observacional, experimental e transversal. Foram feitas medições em dois protótipos que 

simulam uma edificação com telhado verde e outro com telhado convencional. As análises 

foram realizadas durante o período de 29 de outubro a 04 de novembro de 2018, no município 

de Montes Claros - MG. A análise térmica das duas coberturas foi realizada por meio de 

medições com termômetro para ambientes. Posteriormente foi feito com os dados obtidos, um 

gráfico onde foi possível visualizar em qual método construtivo teve maior eficácia em 

relação ao conforto térmico. Resultados: O protótipo que simulou um telhado verde reduziu a 

sua temperatura da superfície interna com media em torno de (0,4 a 4,8 ºC) e, 

consequentemente, ficou demonstrado que telhados verdes conseguem proporcionar maior 

conforto térmico em comparação com telhados convencionais. Conclusão: O estudo mostrou 

resultados satisfatórios, onde o protótipo com telhado verde apresentou melhor desempenho 
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térmico comparado ao protótipo com telhado convencional, devido a menor transferência de 

calor da cobertura para o interior do mesmo, proporcionado pela vegetação. 

 

Palavras-chave: Temperatura. Telhado Convencional. Conforto Térmico. Protótipos. 

Telhado Verde. 

___________________________________________________________________________ 

 

ANÁLISE DA INFRAESTRUTURA URBANA DE LOTEAMANETOS  

 

Gustavo Dias Ramos 

Paulo Robson Ferreira Figueiredo  

Suzyanny Dias Gusmão 

 

RESUMO 

 

Objetivo: Identificar os problemas relativos a infraestrutura de loteamentos urbanos, analisar 

a aplicação das leis referentes e descrever os impactos socioculturais decorrentes da ausência 

de infraestrutura. Materiais e Métodos: O estudo caracterizou-se como observacional, 

quantitativo e transversal, para elaboração, foram feitas revisões bibliográficas de artigos e 

publicações apropriadas acerca do tema abordado. Foi feita uma revisão de literatura no banco 

de dados do portal Scielo e Google Acadêmico, sendo as palavras chaves utilizadas para 

pesquisa no portal da Scielo “Loteamentos Urbanos” encontrando 3 artigos, “Uso ocupação 

do solo” encontrando 15 artigos e no Google Acadêmico, utilizou-se como palavras chaves 

“Infraestrutura urbana de loteamentos” encontrando 56 artigos, “Empreendimentos populares 

urbanos” encontrando 85 artigos. Resultados: Constatamos que segundo alguns autores 

muitos dos loteamentos entregues realmente não oferece a infraestrutura necessária para a 

vivência, e que muitas vezes acabam se tornando marginalizados por viverem em zonas 

periféricas sem serviços básicos oferecidos; um lugar sem qualquer forma de infraestrutura 

urbana e, acima de tudo, sem ordem, enfim, um verdadeiro caos. Conclusão: O crescimento 

da população e grandes centros urbanos vão fazer com que o número de moradias também 

cresça o que precisamos e garantir que toda a infraestrutura que precise ser implantada seja 

entregue de acordo com as leis que regem essas novas moradias, para que esses novos 

moradores usufruem de uma melhor qualidade de vida e convívio social harmonioso. 

 

Palavras-chave: Infraestrutura. Loteamentos Urbanos. Ocupação do Solo. 

___________________________________________________________________________ 

 

ANÁLISE DA VIABILIDADE DO REÚSO DE RESÍDUOS PULVERULENTOS 

GERADOS NA LAVAGEM DE AUTOBETONEIRAS 

 

Jovanio Junio Rodrigues Azevedo 

Luiz Pedro Silva Rodrigues 

Chrystian Iezid Maia e Almeida Feres 

 

RESUMO 

 

Objetivo: Verificar o potencial da reutilização de resíduos pulverulentos provenientes da 

lavagem dos balões dos caminhões betoneiras em traços de argamassas de revestimento. 
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Materiais e Métodos: O presente estudo apresenta pesquisa transversal, aplicada, de caráter 

experimental com análise quantitativa. Foram executados cinco tratamentos, traço 01, 02, 03, 

04 e 05 com substituição em 0, 25, 50, 75 e 100% respectivamente, da cal hidratada pelo 

resíduo, totalizando 20 corpos de prova, 4 para cada traço, dos quais 3 foram destinados a 

ensaios de resistência mecânica e 1 para o teste de absorção de água por imersão. Os dados 

foram submetidos à análise descritiva e probabilística. O software utilizado foi o SAEG V. 

5.1.-FURB/UFV. Resultados: Os tratamentos contendo as substituições parciais dos resíduos 

tiveram expressivo aumento da resistência mecânica, comparados ao traço 01 (testemunha) 

com 0% de substituição, sobretudo o traço 04 que apresentou o melhor desempenho no 

conjunto das propriedades de resistência. Todos os tratamentos com substituição apresentaram 

um aumento no índice de absorção de água por imersão diretamente proporcional ao índice de 

resíduo aplicado. Conclusão: Embora o traço 04 tenha apresentado bom desempenho quando 

comparado aos outros traços, deve-se salientar que não é o traço definitivo e ideal, pois houve 

um aumento no índice de absorção de água por imersão, ainda, cabendo maiores estudos.  

 

Palavras-chave: Resíduo. Cal Hidratada. Argamassa. 

___________________________________________________________________________ 

 

APLICAÇÃO DE OSMOSE REVERSA PARA LIMPEZA DE ÓTICAS CIRÚRGICAS 

 

Heitor Martins Silva 

Mayk Werner Lima Santos 

Carmem Lúcia Rocha  

 

RESUMO 

 

Objetivo: O objetivo deste estudo foi investigar a aplicação dos sistemas de osmose reversa 

nos hospitais, para a limpeza das óticas cirúrgicas. Materiais e Métodos: O método foi com 

base na coleta de dados durante o ano de 2018 onde observamos 2 óticas do (hospital 1) e 2 

óticas do (hospital 2). Verificaram-se as diferenças e semelhanças dos sistemas com 

tratamento de água de cada hospital e o que esses sistemas proporcionam nas óticas cirúrgica 

com relevância a economia e menor manutenção corretiva. Resultados: Este estudo 

identificou que o Hospital 1 que utilizou o sistema de osmose reversa para limpeza das óticas 

cirúrgicas, obteve uma economia com maior vida útil da ótica cirúrgica, menor manutenção 

corretiva, menor danificação, e portanto garantindo sua funcionalidade e eficiência. E o 

hospital 2 que não utilizou esse sistema teve uma ótica com uma provável danificação e a 

outra sofreu uma danificação decorrente da água impura ou impropria para limpeza. 

Conclusão: Conclui-se que a pesquisa comprovou que o sistema de osmose reversa 

proporciona uma água de qualidade para limpeza das óticas cirúrgicas proporcionando menor 

danificação as óticas cirúrgicas. 

 

Palavras-chave: Videolaparoscopia. Óticas Cirúrgicas. Osmose Reversa.   

___________________________________________________________________________ 

 

AVALIAÇÃO DO USO DE RESÍDUOS PÉTREOS EM BLOCO DE 

PAVIMENTAÇÃO INTERTRAVADO 

 

Lucas Brito Dutra 
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Lucas Carjan Santos e Souza Maia 

Salmo de Souza Fraga 

 

RESUMO 

 

Objetivo: Verificar a viabilidade da substituição parcial do agregado miúdo por resíduos 

pétreos de mármore ou granito, na produção de blocos intertravados de concreto para 

pavimentação de calçadas, praças e estacionamentos de áreas residenciais. Materiais e 

Métodos: Os materiais utilizados para fabricação foram o cimento, areia, brita 1, brita 0 e 

água, os mesmos foram misturados manualmente com uma colher de pedreiro em um 

recipiente de fundo liso, até se obter uma mistura homogênea, para então serem enformados e 

adensados na mesa vibratória, com um total de 32 corpos de prova, 8 de cada nas porções de 

0%, 10%, 20% e 30%, que foram depositados no tanque de imersão por 28 dias para o 

processo de cura. Após o tempo de cura necessário, foram realizados os testes de resistência a 

compressão na prensa hidráulica e absorção de água, ambos no laboratório de ensaios da 

FUNORTE, Faculdades Integradas do Norte de Minas. Resultados: Os blocos com as 

porcentagens de 10% e 20% de substituição do agregado miúdo pelo resíduo pétreo de 

mármore e granito, obtiveram resistências superiores a 35MPa, o que é requisitado pela 

norma, já os blocos com 30% não atenderam aos requisitos da norma, já para o teste de 

absorção de água todos os blocos foram aprovados. Conclusão: Conclui-se que a substituição 

do agregado miúdo pelo resíduo pétreo na produção de blocos intertravados de pavimentação, 

nas dosagens de 10% e 20% atingiram os 35MPa e atendem aos requisitos da norma NBR 

9781 – Blocos de Pavimentação, podendo ser utilizados para pavimentação de calçadas, 

praças e estacionamentos de áreas residenciais. 

 

Palavras-chave: Bloco Intertravado. Resíduos. Pavimentação. Danos Ambientais. 

___________________________________________________________________________ 

 

DIAGNÓSTICO DO GERENCIAMENTO DE RESÍDUOS DE CONSTRUÇÃO CIVIL 

NA CIDADE DE MONTES CLAROS – MG 

 

Júlia Soares Fernandes Silva 

Patrícia Pereira Batista dos Reis 

Suzyanny Dias Gusmão 

 

RESUMO 

 

Objetivo: Verificar a procedência do gerenciamento dos resíduos de construção civil na 

cidade de Montes Claros - MG, de modo a averiguar sua atual destinação em conformidade 

com as leis vigentes, por meio da análise dos CASCOs, da atuação da prefeitura e das 

empresas privadas. Materiais e Métodos: O estudo caracteriza-se por sua abordagem 

observacional, quantitativa e transversal. Para seu desenvolvimento foi realizado uma 

pesquisa de campo por meio da aplicação de dois questionários autoaplicáveis. Buscou-se 

obter o máximo de informação possível acerca do processo de gerenciamento de resíduos de 

construção civil, averiguando a coleta, o transporte, o tratamento, a disposição final e o 

envolvimento das empresas privadas nesse campo de atuação. Resultados: Foram 

identificados, através dos resultados obtidos, os pontos de destinação final do resíduo no 

município, as empresas terceirizadas envolvidas no processo e a dificuldade de uma 

reeducação ambiental da população em destinar corretamente o resíduo. Quanto às visitas “in 
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loco” percebeu-se que apesar da fiscalização existente nos CASCOs há uma predominância 

de outros resíduos no local, sendo a fiscalização considerado falha. Conclusão: A pesquisa 

mostrou uma contribuição significativa das empresas públicas e privadas de Montes Claros na 

redução dos impactos ambientais, por meio de projetos e da reutilização do resíduo de 

construção civil.  

 

Palavras-chave: Construção Civil. Impacto Ambiental. Destinação. CASCOs. Reeducação 

Ambiental.  

__________________________________________________________________________ 

 

ESTUDO DA INCORPORAÇÃO DE FIBRAS DE BUCHA VEGETAL NA MATRIZ 

CIMENTÍCIA 

 

Karem de Souza Costa 

Larissa Teixeira de Castro 

Suzyanny Dias Gusmão 

 

RESUMO 

 

Objetivo: Comparar a viabilidade técnica e financeira da adição de fibra de bucha natural em 

concreto em relação ao método convencional. Materiais e Métodos: O estudo possui caráter 

exploratório, sendo classificada como uma pesquisa experimental e transversal. De acordo 

com as recomendações da ABNT (NBR 5738:2002), a moldagem e a cura do concreto foram 

feitas em corpos de provas cilíndricos com medida que possuem diâmetro de 10 cm e altura 

20 cm. Em seguida, o concreto foi colocado dentro dos moldes em números de iguais de 

camadas e alturas, nivelando-o com haste para adensá-lo com 25 golpes rápidos e 

homogêneos e com uma colher de pedreiro realizar o alinhamento do concreto. As amostras 

ficaram imersas em água para o tempo de cura de 07 e 14 dias. Resultados: Notou-se que a 

massa específica em relação a quantidade de água foi comprometida pela adição das fibras 

que alteraram a resistência do compósito, verificando que as absorções por parte dos fios de 

bucha na mistura favoreceram a redução da qualidade das matrizes. Conclusão: Os resultados 

adquiridos demonstraram que o uso das fibras não é apropriado devido a absorção de água 

desproporcional correspondente a massa específica do concreto confeccionado para os testes, 

uma vez que essa absorção irá prejudicar as partes metálicas de uma estrutura quando houver. 

 

Palavras-chave: Concreto. Fibras Vegetais. Recurso Natural. 

___________________________________________________________________________ 

 

ESTUDO DAS PROPRIEDADES MÊCANICAS DO CONCRETO LEVE COM 

ADIÇÃO DE EPS 

 

Lucas Oliveira Laranjeira 

Pedro Emanuel Soares Felício 

Clédson Teixeira Viana 

 

RESUMO 
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Objetivo: A presente pesquisa buscou analisar as características do concreto leve estrutural 

com adição de EPS reciclado, bem como sua resistência mecânica e a trabalhabilidade do 

concreto. Materiais e Métodos: Foram confeccionados 42 corpos de prova para cada 

porcentagem de 0%, 4%, 8%, 15%, 25% e 50%, sendo 4 para teste de compressão e 3 para 

teste de absorção de água. Para confecção dos corpos de prova e para os ensaios foram 

utilizados: betoneira, balança, peneiras, concha metálica, complemento de tronco cônico para 

enchimento, tronco cônico, haste metálica para adensamento, placa base, trena, molde 

cilíndrico 10x20 cm, tanque para cura, estufa e prensa de compressão que as amostras de 4%, 

8% e 15% de EPS atingiram resistência acima para ensaio de compressão. Resultados: 

Observou-se por meio dos resultados dos ensaios de compressão que as amostras de 4%, 8% e 

15% de EPS atingiram resistência acima de 20Mpa, já as amostras com 25% e 50% de adição 

de EPS ficaram abaixo resistência preconizada no estudo. Conclusão: Com base na pesquisa 

foi possível inferir que as amostras com 4%, 8% e 15% de EPS podem ser aplicadas como 

concreto estrutural na construção civil, pois atendem a resistência mínima de 20 MPa. Já os 

traços com 25% e 50% de adição de EPS não atingiram a resistência necessária para a 

aplicação em peças estruturais. 

 

Palavras-chave: Concreto Leve. Estrutural. EPS. Reciclagem. 

___________________________________________________________________________ 

ESTUDO DA VIABILIDADE E DO DESENVOLVIMENTO DO BUEIRO 

SUSTENTÁVEL, NA CIDADE DE MONTES CLAROS – MG 

 

Lalas Tadeu Gomes Themoteo 

Wandrio da Silva Trancoso 

Kristhiam Willy Soares Mota 

 

RESUMO 

 

Objetivo: Fazer a análise comparativa entre o bueiro inteligente e o sustentável verificando a 

eficiência da retenção dos resíduos sólidos e analisando seu funcionamento na drenagem da 

água em função do tempo de escoamento. Materiais e Métodos: Trata-se de uma pesquisa 

experimental de caráter descritivo com base em levantamentos bibliográficos, publicações e 

análise do protótipo. O cenário do estudo foi o laboratório de Ensaios e Materiais das 

Faculdades Integradas do Norte de Minas- FUNORTE situada na cidade de Montes Claros – 

MG. Resultados: Nos gráficos de retenção de Resíduos Sólidos o Bueiro Inteligente reteve 

mais resíduos que o Bueiro Sustentável, já no gráfico de escoamento o processo foi o oposto, 

com o Bueiro Sustentável drenando mais água que o Bueiro Inteligente. Conclusão: A 

realização deste estudo possibilitou compreender e aprofundar os conhecimentos sobre 

saneamento e drenagem urbana, a fim de mostrar a toda a população que implantações 

sustentáveis e objetivas, podem trazer soluções interessantes aos transtornos causados pelo 

entupimento dos bueiros e resíduos sólidos em rios, lagos e córregos. Com os dados apurados, 

pesquisados e testados, visualizamos os benefícios deste projeto e que a implantação desse 

sistema prevê colocar a solução em bueiros antigos, de forma que o volume de resíduos 

poderá ser monitorado e retirado com o seu acúmulo, pois sua manutenção é bem viável. 

 

Palavras-chave: Saneamento. Resíduo. Sustentabilidade. 

___________________________________________________________________________ 
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GERAÇÃO DE ENERGIA HIDRÁULICA EM TUBULAÇÕES DE ÁGUA 

 

Felipe Macedo Jorge. 

Maristela Fraga Teixeira Soares. 

Diogo Fonseca Lima 

 

RESUMO 

 

Objetivo: Objetivou verificar a utilização da energia hidráulica em tubulações de água em 

conjunto com a carga manométrica disponível na rede, para geração da energia elétrica. 

Materiais e Métodos: Para isto foi desenvolvido um protótipo destinado a execução de testes 

de viabilidade do sistema gerador, que foi submetido a ensaios no laboratório de hidráulica, 

das Faculdades Integradas do Norte de Minas – FUNORTE, campus Montes Claros/MG. 

Resultados: A partir dos testes foi verificado a eficiência do modelo de geração proposto, 

mesmo considerando limitada a uma geração previamente definida, o que não impede o 

aprimoramento ao ponto de ser utilizado para geração de energia em escala considerável. 

Conclusão: Com isto, obteve resultado satisfatório quando verificado as limitações 

existentes. 

 

Palavras-chave: Energia Elétrica. Micro e Mini Geração. Tubulação de Água. Recursos      

Sustentáveis. 

__________________________________________________________________________ 

 

GERENCIAMENTO DE RISCO NA CONSTRUÇÃO CIVIL – TEORIA X PRÁTICA 

 

Larissa Hiramatsu Gomes 

Thalles Lopes Lacerda  

Fernanda Afonso Oliveira Ruas 

 

RESUMO 

 

Objetivo: O estudo teve como objetivo analisar o impacto do gerenciamento de risco da 

construção civil, verificando a aplicação prática da metodologia. Materiais e Métodos: O 

estudo realizou uma comparação entre a prática e a teoria do gerenciamento de risco dentro de 

empresas na cidade de Montes Claros, indicando sua aplicabilidade e diferencial no mercado 

de trabalho de forma direta, por meio de estudos em bases eletrônicas e aplicação de 

questionário em 3 empresas de pequeno e médio porte do ramo da construção civil. 

Resultados: Analisando os resultados obtidos verificou-se que apenas 33% dos entrevistados 

afirmaram que realizam o estudo de gerenciamento de risco em seus projetos, em 

contrapartida, a sua maioria, 67%, não o utilizam, onde para estes a elaboração de uma gestão 

de risco em seus empreendimentos é um gasto desnecessário. O presente estudo obteve muita 

similaridade ao que Barreto e Andery (2014) haviam identificado em uma pesquisa similar, na 

qual foram verificadas as omissões do processo de gerenciamento de riscos nos 

empreendimentos atuais. Sendo este um resultado previsível, uma vez que as construtoras da 

cidade em estudo não possuem estrutura físico/financeira para implementação do sistema.  

Conclusão: Foi possível concluir que muitas construtoras na cidade de Montes Claros por 

mais que não possuam o estudo de gerenciamento de risco utilizam mecanismos a fim de 

minimizar possíveis impactos que possam vir a ocorrer durante o empreendimento, tendo 

como base o conhecimento adquirido ao longo dos anos. 
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Palavras-chave: Gerenciamento. Risco. Construção. Complexidade. Projeto. 

___________________________________________________________________________ 

 

IDENTIFICAÇÃO DE FALHAS CONSTRUTIVAS NAS UNIDADES HABITACIO-

NAIS DO PROGRAMA MINHA CASA MINHA VIDA 

 

Adilson Martins Pereira Júnior 

Mario Mendizabal Machado 

Carmem Lúcia Rocha 

 

RESUMO 

 

Objetivo: Fazer uma revisão sistêmica da bibliografia do Relatório de Avaliação da Execução 

Programa Minha Casa Minha Vida nº 66, onde identificou que mais de 50% das unidades 

entregues enfrentam problemas construtivos inerentes principalmente ao fator de mão de obra. 

Materiais e Métodos: Foi executado de forma independente, a qualidade metodológica do 

relatório selecionado, através de um protocolo de pesquisa. Resultados: Este estudo 

identificou que o objeto de estudo deve ser mais abrangente no quesito amostral, devido à 

grande quantidade de empreendimentos apresentar patologias. Conclusão: É fundamental 

garantir os níveis de desempenho, vida útil e durabilidade de edifícios como preconizado na 

norma técnica NBR 15575 (ABNT, 2013), bem como, normas que servem como mecanismos 

de defesa para os responsáveis técnicos e usuários da edificação como a NBR 14037 (ABNT, 

2013), com intuito de gerar documentos pertinentes para execução e manutenção dos 

elementos construtivos. 

 

Palavras-chave: Programa Minha Casa Minha Vida. Patologias. Conjunto Habitacional.  

___________________________________________________________________________ 

 

RELAÇÃO TÉRMICA ENTRE PAREDES DE ALVENARIA E CONCRETO 
 

Daniel Nascimento Souza 

Maydson Henrique Ferreira Rocha 

José Eduardo Lobato De Sousa Pimentel Borges. 

 

RESUMO 

 

Objetivo: O presente estudo tem por objetivo comparar a substituição da parede de alvenaria 

pela estrutura em concreto, sendo analisado o comportamento térmico entre as duas 

estruturas. Materiais e Métodos: No estudo proposto foram reproduzidas duas paredes 

distintas em dimensão igual a 1,00 x 1,20 m, sendo uma em concreto, na qual foi 

confeccionada em traço 1:3:3 (cimento, areia, brita) e armada com aço na bitola de 8 

milímetros, possuindo espessura de 3 centímetros, outra em alvenaria composta por blocos 

cerâmicos de 14,0 x 19,0 x 29,0 cm e assentados com argamassa, traço 1:6 (cimento,areia). As 

paredes foram inseridas em protótipo para analise do comportamento térmico, composto por 

duas câmaras e capaz de analisar a temperatura em tempo real através de termostatos 

instalados em ambas as câmaras. Resultados: Após 250 minutos de dados apurados em 

intervalos de 5 minutos obteve-se uma relação de 0,94% de retenção térmica entre as 

estruturas analisadas, onde a parede de concreto obteve uma média de retenção térmica de 
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54,36 % de calor apresentando melhor desempenho, já a parede construída em alvenaria 

obteve uma retenção de calor de 53,43%. Conclusão: A partir dos dados apresentados, pode 

ser verificado que diferença de calor retido pelas estruturas foi de 0,94%, tendo a parede de 

concreto um melhor desempenho térmico como estrutura de vedação, o que agregado as 

qualidades construtivas da estrutura como velocidade de execução, otimização da mão de obra 

e padronização de projeto, faz com que a estrutura seja uma boa solução para 

empreendimentos de larga escala. 
 

Palavras-chave: Paredes. Concreto. Alvenaria. 

______________________________________________________________________ 

 

TELHADO VERDE: UMA TECNOLOGIA ALTERNATIVA 

 

Evert Edgleisson Jorge Oliveira 

Suzyanny Dias Gusmão 

 

RESUMO 

 

Objetivo: Desenvolver um protótipo utilizando dois tipos de coberturas de edificações já 

existentes: um telhado verde e um telhado convencional. Materiais e Métodos: O estudo 

caracteriza-se como quantitativo, observacional, experimental e transversal. Para o 

desenvolvimento do trabalho foi realizado a confecção de um protótipo simples de um telhado 

em 2 águas (2 inclinações opostas) cuja superfície de cada inclinação tem 1/2m², sendo que: 

em um dos lados foi executado um telhado convencional de telha colonial, e no outro lado, 

um telhado verde, totalizando 1m² em toda a superfície do telhado. Foram realizados ensaios 

de medição de temperaturas e vazão volumétrica nos interiores dos ambientes cobertos pelos 

dois tipos de coberturas. Resultados: Através dos ensaios realizados no protótipo elaborado 

para este trabalho, foi percebido a diferença que se tem quando utiliza-se um telhado verde 

em uma edificação. Esses benefícios podem causar a curto prazo uma diferença significativa 

quando refere-se a redução do consumo energético de aparelhos para climatização do ar. 

Nota-se também, parte de gastos com prejuízos causados por grandes enxurradas causando 

alagamentos de bacias hidrográficas urbanas. Conclusão: Os resultados adquiridos 

demonstraram que com a implantação do telhado verde, é necessário uma maior 

conscientização da população em utilizar melhorias nas residências, diminuindo os problemas 

ambientais, diminuindo custos com a energia elétrica no quesito de climatização e 

aquecedores, e como consequência tendo um maior bem-estar e contato com a natureza. 

 

Palavras-chave: Telhado Verde. Escoamento Superficial. Aquecimento Global. 

___________________________________________________________________________ 

FARMÁCIA  

 

CONSUMO DE SUBSTÂNCIAS PSICOATIVAS POR JOVENS EM UMA 

INSTITUIÇÃO PRIVADA DA CIDADE DE MONTES CLAROS - MG  

  

Jessica Kelly Santana Silva  

Veronica Ferreira Borges  

Eurislene Moreira Antunes Damasceno  
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RESUMO  

  

Objetivo:  Verificar a prevalência do consumo de substâncias psicoativas entre os estudantes 

do Curso de Graduação em Farmácia de uma instituição privada da cidade de Montes Claros, 

MG. Materiais e Métodos: É um estudo descritivo realizado entre os meses de setembro e 

outubro de 2018. Participaram 211 estudantes do curso de Farmácia, maiores de 18 anos 

(69,5% mulheres e 30,5% homens). Foi utilizado um questionário 

autoaplicável. Resultados: A faixa etária predominante foi entre 18 a 29 anos (86,5%), sendo 

(94%) natural de outra região e com prevalência de nível socioeconômico médio 

(63,8%). Foram analisadas somente os questionarios dos acadêmicos que alegaram fazer uso 

de alguma substância psicoativa, demonstrando um consumo considerado prejudicial, com 

possíveis consequências negativas. Foi observado um consumo de substâncias psicoativas de 

alto risco na grande maioria dos estudantes, sendo o álcool com maior índice de consumo 

(80,9%), em seguida tabaco (13,5%), maconha (4,3%) e LSD (1,4%). Conclução: A forma 

mais eficaz de minimizar o problema e diminuir o uso dessas substancia é o desenvolvimento 

de ações preventivas nas universidades, como a realização de seminários com a participação 

de diversas áreas do conhecimento para abordar o tema das substâncias psicoativas tendo 

como objetivo a valorização da saúde e o respeito à vida.  

  

Palavras-chave: Psicotrópicos. Universitários. Incidência.  

___________________________________________________________________________ 

 

INTERAÇÃO MEDICAMENTOSA ENTRE ANTIDIABÉTICOS E ANTI-

HIPERTENSIVOS EM IDOSOS  

  

Christina Durães Prates   

Maria Valéria Ribeiro Martinho  

Eurislene Moreira Antunes Damasceno  

  

RESUMO  

  

Objetivo: Investigar a ocorrência de interações medicamentosas na farmacoterapia dos idosos 

hipertensos e diabéticos atendidos na Farmácia de uma Estrategia de Saúde da 

Família. Materiais e Métodos: O estudo caracteriza-se como quantitativo, transversal e 

observacional com coleta de dados entre Setembro a Outubro de 2018, através de entrevistas 

individuais. As interações medicamentosas foram obtidas através do software Micromedex® 

Solutions. Resultados: Dos 132 regimes terapêuticos analisados, 43,21% continham pelo 

menos uma interação medicamentosa. A magnitude das interações encontradas foi: menor, 

moderada e maior. O Ácido Acetilsalicílico teve a maior prevalência (23,8%) de interações, e 

a losartana foi o mais prescrito (73,5%). Conclução: A comprovação das interações 

possibilita o uso racional de medicamentos, menos complicações terapêuticas, tratamentos 

mais efetivos, melhorias na qualidade das prescrições possibilitando uma qualidade de vida 

dos pacientes, resaltando assim a importancia do profissional farmaceutico.  

  
Palavras-chave: Antidiabéticos. Anti-hipertensivos. Interações Medicamentosas.  

___________________________________________________________________________ 
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LEISHMANIOSE VISCERAL CANINA: UMA REVISÃO DE LITERATURA  

  

Davi Fernandes Mota  

Fernanda Nobre Felicio  

Eurislene Moreira Antunes Damasceno  

  

RESUMO  

  

Objetivo:  Descrever, por meio da literatura presente, as formas de transmissão e as ações de 

prevenção da Leishmaniose Visceral Canina, trata-se de uma revisão de literatura. Materiais 

e Métodos: A busca de dados abrangeu a Biblioteca Virtual de Saúde do Ministério da saúde 

(BVSMS); as fontes de dados da Biblioteca Virtual de Saúde (BVS); Ciências da Saúde 

(LILACS) e a biblioteca eletrônica “Scientific Eletronic Library Online” (SCIELO). Os 

critérios de inclusão dos artigos foram: estudos na íntegra, no idioma português, no período de 

2000 a 2018 e que contemplassem o tema da pesquisa. Resultados: Dos 38 estudos 

identificados, 23 foram incluídos nesta revisão. Os principais resultados referem sobre a 

análise da leishmaniose visceral canina, propondo sugestões para melhorar ações de controle e 

tratamento da doença. Conclusão: As ações de combate devem ser flexíveis, distintas, 

precoces e cautelosamente planejadas para proporcionar o tratamento adequado. Sugere se 

que nas áreas de maior incidência, as equipes da Estratégia Saúde da Família (ESF) realizem a 

busca ativa de casos e adotem de atividades educacionais junto à comunidade. Nas áreas de 

perfil periurbano ou de colonização antiga deve-se tentar a redução do contato vetorial através 

de inseticidas de uso residual, do uso de medidas de proteção individual como mosquiteiros, 

telas finas nas janelas e portas e repelentes.  
  

Palavras-chave: Leishmaniose Visceral. Leishmania. Saúde Pública.  

___________________________________________________________________________ 

 

O PAPEL DO PROFISSIONAL FARMACÊUTICO NO ÂMBITO HOSPITALAR  

  

Ivana Dannyela Leite da Silva  

Rosângela da Fonseca Oliveira  

Eurislene Moreira Antunes Damasceno  

  

RESUMO  

  

Objetivo: Identificar o papel do profissional farmacêutico no âmbito hospitalar. Materiais 

e Métodos: Trata-se de uma pesquisa qualitativa de natureza descritiva exploratória. A 

pesquisa foi desenvolvida em um Hospital Privado na Cidade de Montes Claros – Minas 

Gerais e teve como sujeitos os farmacêuticos que fazem parte da equipe que presta assistência 

farmacêutica aos pacientes em tratamento. Resultados: Destaca-se uma proporção 

considerável pequena dos farmacêuticos entrevistados que cursaram Habilitação em 

Farmácias  Clínicas , pode-se observar que 100% dos farmacêuticos relataram que a dipirona 

injetável é o medicamento mais utilizado pelos pacientes hospitalizados e pode observar 

tambem que a atenção farmacêutica é essencial para a melhoria da qualidade de vida dos 

pacientes hospitalizados.. Conclução: O estudo possibilitou perceber que é fundamental o 

papel do farmacêutico hospitalar, demonstrando ainda que a participação efetiva do 

farmacêutico junto à equipe multiprofissional melhora os cuidados com o paciente garantindo 

uma melhor qualidade de vida.  
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Palavras-chave: Farmacêutico. Uso Racional de Medicamentos. Promoção de Saúde.  

___________________________________________________________________________ 

 

PERCEPÇÃO DA ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA NA ATENÇÃO PRIMÁRIA DO 

SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE  

 

Armando Alves Mineiro  

Deval Barbosa Junior  

Eurislene Moreira Antunes Damasceno  

   

RESUMO  

  

Objetivo: Avaliar a percepção da assistência farmacêutica na atenção primária do Sistema 

Único de Saúde.  Materiais e Métodos: Trata-se de uma pesquisa quali-quatitativa, 

transversal, exploratória de natureza avaliativa. Resultados: A amostra foi constituída por 

vinte e sete farmacêuticos que fazem parte do quadro de funcionário do Município de Montes 

Claros-MG. A inserção do farmacêutico às equipes de saúde que prestam assistência aos 

usuários do SUS no Brasil é inevitável. O acolhimento farmacêutico é uma prática que 

contribui para o uso apropriado dos medicamentos e para a melhora de parâmetros clínicos de 

doenças crônicas. Conclusão: Ressalta-se a necessidade de ações que possibilitem o 

aprimoramento contínuo do farmacêutico, possibilitando a compreensão do seu papel junto à 

equipe multidisciplinar para que este profissional esteja apto à prática clínica voltada aos 

pacientes. 
 

Palavras-chave: Assistência Farmacêutica. SUS. Atenção Primária.  
__________________________________________________________________________________ 

 

RISCOS DO USO DE ANTIDEPRESSIVOS ENTRE JOVENS UNIVERSITÁRIOS DA 

ÁREA DA SAÚDE  

     

Edileia Rodrigues Santos  

Maria Fernanda Cardoso de Souza  

Eurislene Moreira Antunes Damasceno  

  

RESUMO  

   

Objetivo: Identificar os riscos do uso de antidepressivos entre jovens 

universitários Materiais e Métodos: Tratou-se de um estudo de caráter quantitativo, 

transversal e descritivo. A população foi composta de graduandos de ambos os gêneros, na 

faixa etária de 18 a 24 anos, acadêmicos da área da saúde regularmente matriculados em uma 

instituição privada de ensino superior da cidade de Montes Claros – MG. A amostra foi 

constituída por 308 acadêmicos. Para a coleta de dados foi utilizado um questionário 

adaptado. O tratamento dos dados ocorreu através do software PASW (Statistical Pachage for 

Social Sciences) 20.0 para Windows. Resultados:   Os resultados demonstraram que dentre os 

43 acadêmicos que já tiveram alguma experiência com antidepressivos atualmente (79,1%) 

dos participantes utilizam os medicamentos alegando como principais efeitos colaterais as 

alterações de humor e ganho de peso. Conclusão: Concluindo assim a necessidade da busca 
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pela orientação profissional antes da utilização desses medicamentos avaliando os riscos 

benefícios dos mesmos visando melhor qualidade de vida dos acadêmicos.  

  

Palavras-chave: Antidepressivos. Jovens. Universitários. Riscos.  

___________________________________________________________________________ 

 

JORNALISMO 

 

A COMUNICAÇÃO EMPRESARIAL E A RESPONSABILIDADE SOCIAL COMO 

SUPORTE PARA A CONSTRUÇÃO DA IMAGEM NO MERCADO 

 

Nátila Alves Gomes 

Elpidio Rodrigues da Rocha Neto 

 

RESUMO 

 

Objetivo: Utilizar a comunicação empresarial para produzir uma revista sobre a 

responsabilidade social como suporte para a construção da imagem no mercado. Materiais e 

Métodos: O estudo foi realizado por meio de uma abordagem exploratória, descritiva, 

qualitativa, quantitativa, desenvolvida por meio de pesquisa bibliográfica, entrevistas e coleta 

de dados. Em seguida, os dados coletados foram organizados para a elaboração de uma 

revista. A população deste estudo é constituída por dois grupos: 30 mães residentes na 

comunidade rural de São Geraldo, cujos filhos são alunos de escolas e creches beneficiadas 

pelos projetos da Triggus Indústria; e 5 funcionários da empresa que participam das ações 

sociais da instituição. As informações coletadas foram arquivadas no programa Word 2013 e 

os dados dos questionários no programa Microsoft Excel. A revista foi diagramada com o 

software CorelDRAW X8. Resultados: Na medida em que se consideram os depoimentos 

dos stakeholders internos e externos, é verificado que o fato da Triggus Indústria desenvolver 

trabalhos de cunho social, alinhados ao planejamento estratégico, possibilita uma série de 

benefícios para os diversos públicos de interesse – e reforça a credibilidade da empresa no 

próprio mercado. As ações socialmente responsáveis são estratégicas para o desenvolvimento das 

organizações e estabelecem um melhor contato com a sociedade em que elas atuam. Conclusão: Por 

meio da pesquisa, os objetivos de refletir como as práticas de responsabilidade social podem 

influenciar na conquista de stakeholders e de entender os efeitos das práticas de engajamento 

empresarial na comunidade foram alcançados. A cada dia, as empresas do país têm 

gradativamente voltado os olhos para o lado social. Seria muito utópico afirmar que tais ações 

um dia se tornem unanimidade entre as organizações, mas, de algum modo, elas funcionam 

como um alento para as comunidades menos favorecidas e para a natureza oferecendo às 

empresas a prática de um capitalismo mais saudável.  

 

Palavras-chave: Comunicação Empresarial. Revista. Responsabilidade Social. 

___________________________________________________________________________ 

 

A VAQUEJADA COMO MANIFESTAÇÃO CULTURAL EM SÃO JOÃO DA PONTE 

– MG 

 

Wallace Dalcio Borges Avelar 

Elpidio Rodrigues da Rocha Neto 
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RESUMO 

 

Objetivo: Utilizar o jornalismo cultural para produzir um documentário sobre a vaquejada, 

como manifestação cultural, e suas características em São João da Ponte – MG. Materiais e 

Métodos: O presente projeto possui caráter exploratório-descritivo desenvolvido através de 

pesquisa bibliográfica com abordagem qualitativa. Esclarecendo sobre o modelo, Gil (1991) 

explica que este tipo de metodologia busca permitir maior familiaridade com o estudo e torná-

lo evidente ou construir hipóteses; inclui coleta de dados, entrevistas e análise de exemplos 

que facilitam a compreensão. Posteriormente, os dados coletados foram organizados para a 

elaboração do documentário Vaquejada: cultura e desenvolvimento em São João da Ponte,  

que registra entrevistas com vaqueiros, especialistas (fiscal de pista e médica veterinária), 

comerciante e espectador. As imagens foram captadas por uma câmera Canon Vixia Hf R800 

com Zoom X57 e LCD 3’’ Full HD e o produto foi finalizado no software de edição Adobe 

Premiere Pro. Resultados: Durante o desenvolvimento desta pesquisa, todos os entrevistados 

afirmaram reconhecer a importância da vaquejada para a cidade – isto é, como a atividade 

está associada às raízes do município e simboliza uma manifestação cultural local. Ao fim dos 

relatos coletados, a vaquejada se coloca como atividade fundamental para a cidade de São 

João da Ponte, enquanto representação cultural, elemento de interação social e fator de receita 

econômica. Conclusão: A cada ano, a vaquejada vem se expandindo para outras regiões e 

evoluindo em sua realização. O reconhecimento dessa atividade como patrimônio cultural 

imaterial do Brasil é fundamental para os municípios e pessoas que dela tiram o seu sustento 

oferecendo, também, opções de lazer e interação social. Em relação aos competidores, a 

vaquejada corresponde a uma profissão, sendo o meio de trabalho desse grupo; para os 

espectadores, constitui um espaço de lazer e entretenimento; para os comerciantes, é garantia 

de lucros e vendas. Dessa forma, pode-se concluir que ela representa uma atividade de grande 

importância para os moradores do município de São João da Ponte.  

 

Palavras-chave: Jornalismo Cultural. Documentário. Vaquejada. São João da Ponte - MG. 

___________________________________________________________________________ 

 

INTERAÇÃO ENTRE OUVINTES E RÁDIO TRANSAMÉRICA: O QUE MUDOU 

COM O APLICATIVO DE MENSAGENS WHATSAPP 

 

Hudson Fábio Fernandes Moreira  

Ana Carolina Barbosa Rametta 

 

RESUMO 

 

Objetivo: Discute o rádio no contexto histórico e tecnológico. Utiliza como objeto de estudo 

o programa Toca Uma (primeira edição), da Rádio Transamérica Montes Claros, e aponta as 

transformações que o mesmo sofreu com a introdução do aplicativo de mensagens WhatsApp. 

Materiais e Métodos: Este estudo parte da análise de programas guardados pela rádio 

Transamérica. Segundo Gil (2012, p. 46-48), nesta categoria estão os documentos 

conservados em arquivos, como “[...] cartas pessoais, diários, fotografias, gravações, 

memorandos, regulamentos [...]”. A emissora disponibilizou acesso e manuseio ao programa 

de computador InfoRec, que armazena a programação 24h por dia, no estúdio de gravação, 

possibilitando a auditoria dos programas selecionados, fazendo um comparativo entre os anos 

de 2015 antes, 2016 durante e 2017 depois da implementação do aplicativo. Resultados: 

Percebe-se que ao longo dos anos, houve um aumento no tempo destinado aos comerciais. O 
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ouvinte teve sua voz veiculada no ar, tornando assim, uma comunicação mais próxima e 

eficaz entre rádio e sociedade. Perca de espaço da figura do locutor que teve sua voz reduzida 

no programa para o ouvinte que se tornou um locutor. Conclusão: O resultado da análise do 

programa Toca Uma, da Transamérica, reafirma que a comunicação está muito mais eficaz, o 

que aproxima a emissora do ouvinte. A chegada do WhatsApp fez com que outros suportes de 

comunicação enfraquecessem ao longo do tempo e trouxe um empoderamento ao ouvinte; 

hoje ele ocupa um espaço não apenas de participante e consumidor da informação ou 

programação musical, mas se torna um cooperador. O sentimento que parece prevalecer é o 

de pertencimento e intimidade com a emissora. 

 

Palavras-chave: Rádio. Interação. Transamérica. WhatsApp.  

___________________________________________________________________________ 

 

JORNALISMO DE GAMES: LEAGUE OF LEGENDS 

 

Hellen Patriny Soares Miranda 

Elpidio Rodrigues da Rocha Neto 

 

RESUMO 

 

Objetivo: Utilizar o jornalismo de games para produzir um documentário sobre as histórias 

de vida dos praticantes de League of Legends e as possibilidades que o universo dos games 

oferece. Materiais e Métodos: O estudo foi realizado por meio de uma abordagem 

exploratória, qualitativa e descritiva, desenvolvida mediante pesquisa bibliográfica, 

entrevistas e coleta de dados. Posteriormente, os dados coletados foram organizados para a 

elaboração de um documentário. A população desse estudo é constituída por jogadores 

amadores do game League of Legends e profissionais que trabalham e estudam o universo 

gamer, que contarão suas experiências em relação aos jogos; foram entrevistados 4 

personagens, sendo 2 jogadores amadores, 1 professor que utiliza os games como método de 

ensino/aprendizagem e 1 jornalista ligado à área geek. Os instrumentos utilizados foram uma 

câmera da marca Canon modelo T5i, um notebook Dell Inspirion 14500 e o software de 

edição de imagem Adobe Premiere Pro CC 2015. Resultados: Ao passo em que os games 

evoluem, uma série de aspectos sociais e econômicos sofre modificação; e essa é em suma 

positiva. Os jogos ultrapassaram os limites da diversão e, atualmente, já são utilizados como 

ferramentas de ensino e como assunto/suporte para o desenvolvimento de atividades 

profissionais, como o exercício do jornalismo, por exemplo, em que os jogos se tornaram uma 

área especializada do ofício. Há expectativas para que o setor fature em 2021, em escala 

mundial, 2,3 trilhões de dólares (aproximadamente, 7 trilhões de reais). Conclusão: A 

pesquisa do artigo foi desenvolvida a partir dos interesses pessoais da pesquisadora, que vê na 

área dos games uma possibilidade de especialização jornalística e atuação no mercado de 

trabalho. Entende-se que o documentário Games: além da diversão, que foi disponibilizado 

na plataforma Youtube, pode ser uma boa ferramenta para compreensão do que são os games 

e quais as suas funções na sociedade e na economia, aspectos que são interligados.  

 

Palavras-chave: Jornalismo de Games. Documentário. League of Legends. 
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O ESTUDO DA SÉRIE O MECANISMO PELAS CRÍTICAS DA IMPRENSA 

BRASILEIRA 

 

Fabrício Bispo Tolentino 

Elpidio Rodrigues da Rocha Neto 

 

RESUMO 

 

Objetivo: Compreender o papel do jornalismo cultural e estudar a história da produção de 

seriados televisivos para, em seguida, analisar a recepção da série O Mecanismo na imprensa 

brasileira e produzir um fanzine com uma crítica autoral. Materiais e Métodos: O projeto se 

organiza em uma pesquisa bibliográfica, uma vez que o pesquisador utilizou de referencial 

teórico para compreender os conceitos estudados, bem como interpretar as discussões e 

críticas atuais sobre o tema e a série. As informações pesquisadas, através de revisão de 

literatura, foram utilizadas para a construção do fanzine Desmontando o Mecanismo, 

produzido com os programas de edição/diagramação CorelDRAW e Photoshop. Para a coleta 

dos dados, foram escolhidas 12 críticas publicadas de 19 de março a 04 de abril de 2018; 

disponibilizadas na internet, todas são assinadas por seus autores e contém uma média de 

3.962 caracteres sem espaço. Os veículos foram jornais (O Tempo, Diário de Pernambuco, 

Folha de S. Paulo, O Estado de S. Paulo, Zero Hora, O Globo), revista (Carta Capital) e sites 

– G1, Adoro Cinema, Omelete; são veículos de credibilidade no país e com cobertura de 

destaque da indústria audiovisual. Resultados: A pesquisa bibliográfica revela que o 

jornalismo cultural ocupa, na sociedade, o papel crítico de interpretar os signos de uma obra 

artística, muitas vezes validando-a como sucesso ou insucesso. Na série O Mecanismo, 45% 

dos críticos denunciam a troca de falas e contextos entre personagens como perigosa, mesmo 

se tratando de uma obra inspirada em eventos reais com dramatização dos fatos. Outros dados 

recorrentes foram: seis críticos evidenciaram a narrativa da trama como clichê e repetitiva; 

cinco criticaram o roteiro como fraco; e, para dois deles, o roteiro foi um ponto positivo da 

obra. Conclusão: A pesquisa chega ao fim com um panorama sobre os desdobramentos que 

uma obra audiovisual pode gerar na produção de jornalismo cultural e, mesmo, na sociedade, 

considerando as particularidades dos produtos artísticos da indústria cultural. É importante 

frisar que a diversidade de conteúdos e abordagens vem resguardar a liberdade de expressão 

entendendo a importância e a participação do fazer jornalístico consciente no processo de 

desenvolvimento cultural e conscientização dos consumidores. 

 

Palavras-chave: Jornalismo Cultural. O Mecanismo. Fanzine. 

 

 

O USO DAS TECNOLOGIAS DE INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO NO ENSINO 

MÉDIO, EM CAMPO AZUL 

 

Douglas Rodrigues dos Santos 

Lidiane da Silva Santos 

 

RESUMO 

 

Objetivo: Utilizar a educomunicação para produzir um documentário sensibilizando os 

professores do ensino médio da Escola Estadual Cirilo Pereira da Fonseca, em Campo Azul, 

sobre a importância das TICs no ambiente escolar. Materiais e Métodos: O estudo apresenta 

uma pesquisa qualitativa, com um estudo longitudinal, pois foi usado o tempo de 
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aproximadamente um mês para a realização das entrevistas.  A pesquisa e o documentário 

foram realizadas na Escola Estadual Cirilo Pereira da Fonseca, em Campo Azul – MG. A 

população formou-se por 7 professores ativos do ensino médio, 1 diretor de escola e 3 

especialistas. Para as gravações, utilizou-se uma Câmera Digital DSLR Canon EOS Rebel 

T5i, para a gravação do documentário, e um microfone lapela, usado para captar melhor o 

áudio. Resultados: A pesquisa foi realizada com sete professores que ministram aulas no 

ensino médio no ano de 2018, sendo quatro mulheres e três homens. Participaram da pesquisa 

também três especialistas com conhecimento sobre as TICs. Quando questionados sobre a sua 

capacitação sobre uso das TICs, 72% dos professores responderam que tiveram alguma 

disciplina voltada para o uso das tecnologias na formação universitária. Foi possível constatar 

que apenas 14% dos professores, após a licenciatura, cursaram algum curso de especialização 

que abordasse uso das TICs em sala de aula. Conclusão: Conclui-se que sensibilizar os 

professores sobre a importância do uso das TICs é a melhor maneira para que estes busquem 

uma capacitação que permita a utilização dessas tecnologias no ambiente escolar. O governo 

deve ofertar formações continuadas sobre o uso das TICs e realizar investimentos na 

implementação e manutenção delas nas escolas.  
 

Palavras-chave: Educomunicação. TICs. Documentário. Escola Pública. Ensino Médio.  

 

RÁDIO COMUNITÁRIA LIBERDADE FM COMO AGENTE SOCIAL DE 

TRANSFORMAÇÃO EM PORTEIRINHA-MG 

 

Daniel Cristian de Jesus Silva 

Ana Carolina Barbosa Rametta 

 

RESUMO 

 

Objetivo: Discutir como a rádio comunitária Liberdade FM contribui no desenvolvimento e 

na melhoria da qualidade de vida dos moradores do Bairro Cidade Alta, em Porteirinha. 

Materiais e Métodos: Trata-se de uma pesquisa de abordagem exploratória, quali-

quantitativa e descritiva. Neste sentido, foi feito um levantamento bibliográfico sobre o tema, 

com base em documentos diversos: TCC, teses, artigos, livros. Para este trabalho, 

funcionários e apoiadores da rádio comunitária foram entrevistados, por meio do método 

qualitativo, com o objetivo de contribuir, através de seus relatos, para uma discussão 

detalhada e sólida. Além disso, questionários quantitativos foram aplicados aos moradores do 

Bairro Cidade Alta. A amostra foi constituída de 14 entrevistados na faixa etária de 18 a 70 

anos. Resultados: Considerando a importância do tema, foram levantadas questões sobre a 

caracterização do bairro, o tipo de programa que os moradores mais gostam, a relação dos 

moradores com a emissora, além da influência da rádio comunitária na resolução dos 

problemas do bairro. Sobre este último aspecto, mais da metade dos entrevistados, o que 

representa 67%, compreende que a emissora comunitária contribui para a resolução dos 

problemas locais; 22% dos moradores/ouvintes não reconhecem que a rádio pode ajudar a 

resolver os problemas dos bairros; e 11% afirmam que ajuda às vezes. Conclusão: Conclui-se 

que esse veículo popular se apresenta como um importante, fácil e necessário recurso de 

comunicação aos moradores do município de Porteirinha. As soluções e mudanças para a 

comunidade podem ser apresentadas, debatidas e propagadas neste meio, que atua em prol da 

coletividade, um suporte efetivamente poderoso para a transformação local. 

 

Palavras-chave: Comunicação Comunitária.  Rádio Comunitária.   Radiodocumentário. 
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JORNALISMO ESPECIALIZADO EM TURISMO: UM ESTUDO SOBRE 

SANTIAGO DO CHILE 

 

Jonas Henrique Gomes Martins 

Elpidio Rodrigues da Rocha Neto 

 

RESUMO 

 

Objetivo: Utilizar o jornalismo de turismo para produzir uma revista abordando a cidade de 

Santiago do Chile como destino turístico e discutindo como a sua história contribuiu para a 

formação dos principais pontos de visitação. Materiais e Métodos: O estudo apresenta 

caráter observacional, retrospectivo e bibliográfico tendo como foco a cidade de Santiago. As 

informações pesquisadas, através de pesquisa biográfica, foram utilizadas para a construção 

da revista Inca: Cultura, Turismo e Viagens produzida com programas de 

edição/diagramação, como o CorelDRAW e o InDesign. As fotografias que ilustram a 

publicação foram feitas pelo aparelho celular do autor, um Samsung Galaxy G7 Metal. 

Resultados: Como as fotografias são um dos trunfos do jornalismo de turismo para atrair 

leitores, a revista traz várias ao longo das suas páginas, ilustrando as abordagens feitas nos 

textos. Os museus da metrópole, detalhes da zona urbana, aspectos políticos, seus morros, as 

cidades próximas e a natureza local estão entre os vários assuntos abordados na publicação; e, 

em suas páginas finais, a revista traz informações gerais sobre a cidade, já que é 

imprescindível para um turista saber detalhes específicos da região que ele deseja conhecer.  

Conclusão: Sendo a revista um veículo mais flexível no que se refere ao estilo e à linguagem 

do jornalismo, ela é a melhor plataforma para a discussão proposta por este artigo, uma vez 

que o jornalismo especializado em turismo valoriza a criatividade e a liberdade de escrita, 

respeitando sempre os preceitos da comunicação e do fazer jornalístico. Neste caso, Santiago, 

capital do Chile, demonstrou compatibilidade com os campos estudados, já que dispõe de 

história, belas paisagens e uma vasta demanda turística, condições ideais para um jornalista 

que precisa produzir material que chame a atenção do seu público alvo. 

 

Palavras-chave: Jornalismo de Turismo. Revista. Santiago do Chile. 

 
 

MEDICINA VETERINÁRIA 

 

ALIMENTAÇÃO NATURAL PARA CÃES COMPARADA A RAÇÕES 

CONVENCIONAIS 

 

Carlos Henrique Pinheiro Tavares 

Cynthia Danielle Oliveira Mascarenhas 

Janini Tatiane Lima Souza Maia 

 

RESUMO 

 

Objetivo: Comparar o manejo nutricional de rações convencionais, com o manejo nutricional 
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dietética de uma alimentação natural. Materiais e Métodos: Na interpretação do estudo, tem-

se uma alimentação natural gerada, seguindo as proporções de proteína, carboidrato e lipídeos 

presentes nos níveis de garantia relacionados com as necessidades diárias para cães adultos de 

5 a 10 kg contidos nas embalagens de rações comercializadas no comércio de Montes Claros-

MG. Resultados: A alimentação natural para cães é a mais completa e balanceada possível, o 

que torna interessante se empregar, para animais em quaisquer condições, pois é possível 

escolher fontes de carboidrato que levem a menores ou maiores respostas de glicose e 

insulina. Fontes de proteínas de qualidade e de boa digestibilidade e a fonte de lipídeos que 

em teores reduzidos ou elevados (rancificado) podem levar a problemas dermatológicos e/ou 

reprodutivos. Conclusão: Os conceitos nutricionais estão expandindo-se e, atualmente, 

enfatizam o uso dos alimentos como meios de auxiliar na qualidade de vida, melhorando a 

saúde, reduzindo o risco de doenças e promovendo o bem-estar. 

 

Palavras-chave: Nutrição Animal. Alimentos não Convencionais. Alimentação Natural. 

________________________________________________________________________ 

 

IMPORTÂNCIA DA ANTIBIOTICOTERAPIA NO PÓS-CIRÚRGICO DE CÓLICA 

EM EQUINOS: UMA REVISÃO SISTEMÁTICA DA LITERATURA 

 

Francielly Mendes Rezende Jesus 

Renata Souza Leite Vieira 

 

RESUMO 

 

Objetivo: Objetivou-se com este trabalho, salientar a importância da antibioticoterapia no 

pós-cirúrgico de cólica equina, utilizando de análise literária sobre o tema nos meios de 

pesquisa acadêmica. Materiais e Métodos: O trabalho trata-se de uma revisão descritiva da 

literatura, onde foram utilizadas as seguintes bases de dados: Scientific Eletrocnic Library 

Online (SciELO), Google Acadêmico e Science Direct, além de revistas técnico-científicas e 

livros, utilizando-se dos descritores: antimicrobianos, antibioticoterapia, laparotomia 

exploratória e cólica equina. Foram incluídos trabalhos que contemplassem a abordagem 

cirúrgica no tratamento da cólica equina, os exames complementares pré e pós-cirúrgicos, 

análises de fluido peritoneal e antibiogramas, e a utilização e efetividade de antimicrobianos, 

sendo importante para evitar infecções na cavidade abdominal. Resultados: Exame clínico 

minucioso facilita o direcionamento para a provável sede do problema, deve-se avaliar a 

duração e intensidade dos sinais clínicos e a dinâmica circulatória periférica. A terapia de 

antibióticos de estreito espectro deve ser aplicada quando os animais são acometidos por 

doenças que ainda não apresentam riscos a vida, e são causadas por agentes patógenos com 

suscetibilidade desconhecida a antimicrobianos. No entanto, nas infecções com alto potencial 

de risco de morte, como no caso da peritonite, podem ser usados antimicrobianos de amplo 

espectro ou combinações dentre os mesmos, como penicilina e aminoglicosídeos, enquanto se 

aguarda o resultado da cultura. Conclusão: A antibioticoterapia no pós-cirúrgico é essencial 

para se evitar infecções secundárias provenientes de microrganismos endógenos e exógenos, 

na tentativa de impossibilitar o surgimento de peritonites que podem ocasionar o óbito. 

 

Palavras-chave: Antibiótico. Cólica. Antimicrobianos. Equino. 

___________________________________________________________________________ 
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INTOXICAÇÃO EM CÃES DE COMPANHIA POR AMITRAZ: UMA REVISÃO 

SISTEMÁTICA DE LITERATURA  

 

Bruna Thamires Aguiar Silva 

Rafael Dias e Souza 

Renata Souza Leite Vieira 

 

RESUMO 

 

Objetivo: Fazer um levantamento bibliográfico sobre intoxicação em cães de companhia por 

amitraz e suas implicações. Materiais e métodos: O presente estudo bibliográfico possui 

caráter retrospectivo, descritivo e qualitativo sobre o tema proposto de Intoxicação por 

Amitraz em cães de companhia. Como cenário, há os cães intoxicados e a população se faz 

pela literatura encontrada em livros e artigos, tendo como amostra apenas artigos que 

contemplam a intoxicação em cães por amitraz. Resultados: A utilização do amitraz é 

relativamente comum na clínica médica, uma vez que já existe uma resistência dos 

ectoparasitas em relação aos organofosforados e carbamatos. Além disso, no cão, o amitraz é 

indicado como tratamento de sarnas demodécicas que são comumente diagnosticadas nessa 

espécie. Devido a isso vêm sendo relatados com maior frequência seus efeitos nocivos aos 

cães que passaram por exposição excessiva ou inadequada ao amitraz. O tratamento para 

intoxicação por amitraz baseia-se na descontaminação do animal e na administração do 

cloridrato de ioimbina, considerado um antídoto eficaz contra o amitraz, capaz de reverter a 

bradicardia e a hipertensão mediadas por receptor alfa-2 adrenérgicos, entretanto o uso da 

atropina para reversão da bradicardia é contraindicada. Conclusão: É indispensável que o 

proprietário ao observar qualquer sinal de intoxicação deva conduzir imediatamente o animal 

para uma clínica veterinária para que seja feito todos os procedimentos condizentes para a 

desintoxicação. Evitando, assim, uma piora no quadro de saúde do animal; sendo a 

intoxicação por amitraz é algo rotineiro na clínica veterinária. 

 

Palavras-chave: Medicamentos. Caninos. Mitaban
®
. Ectoparasitas.  

___________________________________________________________________________ 

 

LESÕES MACROSCÓPICAS EM CÃES COM LEISHMANIOSE VISCERAL 

 

Franciane Cristina De Paula Costa 

Nayara Medeiros Amaral 

Patrícia Natalicía Mendes De Almeida 

Chrystian Iezid Maia E Almeida Feres 

 

RESUMO 

 

Objetivo: Identificar as lesões macroscópicas em cães com leishmaniose visceral 

necropsiados no laboratório de patologia veterinária das Faculdades Integradas do Norte de 

Minas - FUNORTE. Materiais e Métodos: O presente estudo apresenta caráter retrospectivo, 

descritivo e quantitativo. Foram analisados relatórios de necropsia correspondentes a cães 

diagnosticados com Leishmaniose Visceral Canina (LVC), no período de fevereiro de 2013 

até julho de 2018. Através desses relatórios serão classificadas as principais alterações 

encontradas nos animais necropsiados com LVC. De acordo com as normativas do CONCEA, 

não há necessidade de submissão à CEUA e nem ao CEP. Resultados: Foram feitas análises 
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da quantidade de relatórios equivalente a cada ano, as particularidades de cada animal e a 

frequência das patologias classificadas como as de maiores ocorrências em decorrência da 

leishmaniose. Conclusão: Diversos sistemas são afetados pela leishmaniose, porém 

dificilmente há procura por parte do proprietário ao médico veterinário quando se tratam de 

alterações em alguns sistemas específicos, se limitando apenas a observação em aspectos mais 

visíveis como lesões de pele e emaciação. 

 

Palavras-chave: Necropsia. Leishmania spp. Calazar. Endocardiose. Hepatoesplenomegalia.  

___________________________________________________________________________ 

 

PERFIL CLÍNICO E LABORATORIAL DE CÃES ATENDIDOS COM SUSPEITA 

DE ERLIQUIOSE NO HOSPITAL UNIVERSITÁRIO VETERINÁRIO RENATO 

ANDRADE: RELATO DE CASOS 

 

Aline de Jesus Matos 

Valessa Muniz Amaral 

Chrystian Iezid Maia e Almeida Feres  

 

RESUMO 

 

Objetivo: O trabalho busca identificar os animais mais propensos a adquirir a patologia e 

ajudar a identificar os principais sintomas quando o animal e recebido para a consulta clínica. 

Materiais e Métodos: O estudo consistiu na análise cuidadosa de 5 casos da doença 

atendidos no Hospital Universitário Veterinário Renato Andrade no ano de 2018. Os 

prontuários analisados permitiram a análise descritiva de dados e consequente avaliação do 

estado geral do animal e a resposta ao tratamento indicado pelo médico veterinário. 

Resultados: É uma doença sub diagnosticada necessitando de uma maior utilização de 

diagnósticos definitivos para melhorar o prognóstico dos animais acometidos. Conclusão: 

Pode-se concluir que a erliquiose canina é uma doença sub diagnosticada, onde a terapia foi 

baseada em avaliações clínicas. Apesar da importância do diagnóstico clínico necessita-se de 

exames complementares que forneçam diagnósticos definitivos, como a PCR, o achado de 

mórulas junto ao esfregaço do creme leucocitário ou exame de esfregaços sanguíneos finos. 

  

Palavras-chave: Erliquiose Canina. Doxiciclina. Medicina Veterinária.  

___________________________________________________________________________ 

 

SÍNDROME DA ASFIXIA PERINATAL EM POTROS - RELATO DE CASO 

 

Lucas Edinan Viveiros Vieira 

Gabryel Cavalcanti Teixeira 

Suerlani Aparecida Ferreira Moreira 

 

RESUMO 

 

Objetivo: O trabalho objetivou relatar um estudo de caso sobre a ocorrência da Síndrome da 

Asfixia Perinatal em uma potra atendida no Hospital Veterinário Universitário Renato de 

Andrade situado na cidade de Montes Claros-MG. Materiais e Métodos: Foi atendido, no 

Hospital Veterinário Renato de Andrade da FUNORTE, em Montes Claros, MG, um equino 
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da raça Quarto de Milha, fêmea, recém-nascida, Denominada Vitória Dash, encaminhada a 

essa unidade no dia 02 de agosto de 2018. De acordo com o histórico clínico, o animal 

nasceu, mas não levantou e nem amamentou o colostro de maneira independente, sendo 

necessário auxilio de um médico veterinário para realização de tais atos. O encaminhamento 

foi realizado com a suspeita de Síndrome da Asfixia Neonatal. Resultados: Após o 

nascimento a potra se manteve fraca, sem amamentar o colostro e sem se levantar, o que fez 

com que o proprietário recorresse ao auxílio de um médico veterinário, o mesmo chegou na 

fazenda por volta de 6 horas após o parto (meia noite do dia do parto), encontrando o animal 

ainda sem levantar, hipotérmico, apático e com baixo reflexo de sucção, não havia urinado 

nem eliminado o mecônio, além de não ter sido realizado a cura do umbigo. A potra foi 

monitorada durante a noite e medicada com 1,8 litros de ringer com lactato, um total de 35 ml 

de DMSO e 5 ml de Bionew, assim como 1,5 ml de ceptiofur IM. Realizou-se também  o 

estimulo para sucção. Por volta das 3:00 da manhã do dia 02-08-2018 a potra começou a 

ingestão de colostro por via ativa, ingerindo um total de 1,2 litros até as 8:00 horas da manhã 

do mesmo dia.  No intervalo de meia noite à 6:30 ela levantou, urinou e amamentou 

artificialmente, ainda sem sucesso no ato de sucção na mãe a mãe. Conclusão: Diante de 

todas as informações encontradas neste estudo de caso, sugere-se que o animal apresentava 

síndrome da asfixia perinatal. A pouca incidência de relatos de casos de animais acometidos 

com esta patogenia nos mostra a necessidade de maiores estudos. 

 

Palavras-chave: Asfixia. Perinatal. Potros. Síndrome. 

 

 

VACINAÇÃO POLIVALENTE IMPORTADA E NACIONAL EM CÃES 

 

Michelly Franciny Almeida Silva 

Frank Soares Silva 

Janini Tatiane Lima Souza Maia 

 

RESUMO 

 

Objetivo: Caracterizar a vacinação da vacina polivalente importada e nacional em cães 

atendidos em uma clínica veterinária particular, situada na cidade de Montes Claros, Norte de 

Minas Gerais, entre os anos de 2014 a 2018, através da coleta e análise de dados de 

prontuários de animais atendidos durante o período determinado com diagnóstico presuntivo 

ou teste rápido confirmatório para parvovirose. Materiais e Métodos: O estudo realizou-se 

no segundo semestre de 2018, avaliou-se 116 prontuários, onde os dados foram coletados e 

tabulados quanto ao tipo de vacina administrada, o intervalo de administração e o número de 

doses que foram aplicadas, e submetidas à análise estatística descritiva. Resultados: Os 

resultados indicam que a idade e a raça interferem na eficiência da vacina, entretanto, o sexo 

dos animais não é um fator determinante. Observou-se também que animais vacinados com a 

vacina polivalente importada, ainda que seguindo os critérios do guideline de vacinação de 

forma adequada, foram acometidos pela parvovirose de maneira significativa. Os resultados 

conjuntamente sugerem que a posição econômica do tutor influencia no método diagnóstico 

dos animais. Conclusão: O questionamento da eficácia entre a vacinação nacional frente à 

importada é recorrente, uma vez que há divergência de opiniões na comunidade acadêmica. 

Portanto, o presente estudo contribui e instiga novos estudos quanto à avaliação das vacinas 

disponíveis no mercado brasileiro, bem como o método e a frequência de utilização das 
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mesmas, auxiliando na determinação dos prováveis fatores de risco ao acometimento de 

patologias infectocontagiosas, ainda que conferida a imunidade ativa. 

 

Palavras-chave: Vacina. Imunização de Cães. Saúde. 

___________________________________________________________________________ 

PSICOLOGIA 

 

A INFLUÊNCIA DAS TICS NO PROCESSO DE SOCIALIZAÇÃO DE JOVENS E 

ADOLESCENTES 

 

Alex Acipreste 

Elaine Rocha Ferreira 

Leonardo Augusto Couto Finelli 

 

RESUMO 

 

Objetivo: Verificar a influência das mídias sociais na vida dos jovens e adolescentes e suas 

consequências quanto à vida social dos mesmos, Materiais e Métodos: Buscou-se conhecer 

através de uma pesquisa de caráter exploratório, de corte transversal, quantitativa, e 

delineamento de campo que utilizou questionário próprio desenvolvido para a pesquisa. 

Resultados: As respostas indicaram que os jovens buscam o acesso às redes sociais 

independente de esse acesso ser fácil ou não, nem todos possuem o acesso em casa, por 

aparelho móvel, muitos buscam esse acesso em Lan houses. Quanto ao uso afirmam perder a 

noção do tempo, mesmo afirmando não serem viciados, ou ter prejuízos frequentes com o 

acesso às redes sociais, percebeu-se que na fala dos mesmos existe sim prejuízo ao acesso dos 

mesmos quando feito de forma descontrolada, e sem restrições. Conclusão: Afirmam ainda 

saber da importância do cuidado quanto à exposição de dados pessoais, contato com 

desconhecidos, e relacionamentos, percebeu-se através das repostas a inocência dos jovens 

quantos aos perigos decorrentes dos mesmos. 

 

Palavras-chave: TICs. Adolescente. Influência das Mídias. Benefícios. Prejuízos. 

___________________________________________________________________________ 

 

AS INFLUÊNCIAS DO USO DAS TICS EM ADOLESCENTES 

 

Maelly Poliane Rodrigues Barros 

Leonardo Augusto Couto Finelli 

 

RESUMO 

 

Objetivo: Compreender como esses fazem uso daquela, de modo a descrever possíveis 

fatores prejudiciais à saúde dos usuários. Materiais e Métodos: O desenvolvimento do 

trabalho se deu a partir de uma pesquisa quantitativa, mensurada, a partir de coleta de dados 

exploratória e corte transversal que teve como recurso, o questionário online, que considerou 

o Termo de Consentimento Livre e Esclarecido, um Questionário Sócio Demográfico e o 

Questionário. Esses foram aplicados aos alunos a partir do 5º ano, de uma escola do Norte de 
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Minas Gerais. Resultados: Participaram 266 alunos com idades entre 10 e 18 anos, que 

indicaram que os adolescentes fazem uso das TICs, ligados a muito mais pessoas do 

conhecem pessoalmente. Conclusão: Os mesmos, em sua maioria não se consideram 

viciados, apesar de acessarem as redes sociais o dia inteiro, e a cada acesso gastam no mínimo 

trinta minutos, dessa forma pode-se observar uma dependência deste recurso. Quanto aos 

prejuízos associados ao seu uso 89,1% afirmaram que não os reconheces. Os que já o 

percebem elencam: bullying, calúnia, difamação; perda da privacidade; perda de 

informações/direitos autorais; vírus; “vazamento” de fotos íntimas. Além de tais prejuízos 

diretos, alguns dos respondentes consideraram o prejuízo associado à ficar muito tempo 

online e terem perdas de tempo para outras atividades concorrentes, em especial, estudar, ou 

se atrasaram para compromissos. 

 

Palavras-chave: TICS. Adolescentes. Prejuízos. 

___________________________________________________________________________ 

 

CHEGOU UM FILHO DEFICIENTE NA FAMÍLIA – VAMOS FALAR SOBRE OS 

IMPACTOS DESSA NOTÍCIA? 

 

Júlia Beatriz Vieira Soares. 

Lorena Fernandes Colares. 

Maircon Rasley Gonçalves Araújo. 

 

RESUMO 

 

Objetivo: Identificar e apresentar os impactos causados na família ao receber a notícia de um 

filho com deficiência. Materiais e Métodos: O estudo apresenta caráter descritivo e 

exploratório, com estudo de caso de campo social, realizado com coletas de dados. Apresenta 

caráter transversal, com análise de dados qualitativa. A amostra foi constituída por duas 

famílias que já obtiveram o diagnóstico de um filho com deficiência. Foi utilizada entrevista 

adaptada de Fontes (2006) para a coleta de dados, cujo propósito foi investigar os impactos 

causados no sistema familiar quando ocorre a chegada de um filho deficiente. A coleta de 

dados aconteceu em uma clínica de desenvolvimento infantil, na cidade de Montes Claros – 

MG durante os meses setembro e outubro de 2018. As entrevistas ocorreram com os pais das 

crianças deficientes. As entrevistas foram gravadas e posteriormente transcritas para análise. 

Foram realizadas diversas leituras das entrevistas transcritas para obtenção dos resultados. 

Resultados: Constatou-se diversos impactos causados na família com a chegada de um filho 

com deficiência, entre eles estão sentimentos de tristeza, dor, raiva, angústia, medo, dúvida, 

culpa e impotência, além de ficar explicito a ocorrência da alteração do sistema familiar 

principalmente no que tange a rotina dos pais. Notou-se um maior envolvimento das mães no 

processo de cuidado e desenvolvimento, bem como com a qualidade de vida do filho, sendo 

comum, as mães se dedicarem mais durante todo o processo quando comparado com a 

dedicação demandada pelos pais, sendo que estes tendem a se afastarem da criança ou da 

situação. Conclusão: A chegada de um filho deficiente causa impactos tanto na vida pessoal 

quanto na vida social das famílias, alterando assim todo sistema familiar. Apesar de já ser 

esperado, conforme literatura, a alteração do sistema quando ocorre a chegada de um novo 

membro, através da pesquisa realizada, percebeu-se que quando chega um novo membro 

diagnosticado com algum transtorno ou deficiência, os agravos são potencializados.  

 

Palavras-chave: Deficiência. Inclusão. Família. 
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___________________________________________________________________________ 

 

DIFICULDADES E EXPECTATIVAS PARA INCLUSÃO DE AUTISTAS NO 

ENSINO SUPERIOR 

 

Ana Claudia da Silva Avelino 

Liliane Pereira Gonçalves 

Maircon Rasley Gonçalves Araújo 

 

RESUMO 

 

Objetivo: Compreender as dificuldades e expectativas para inclusão do estudante autista no 

Ensino Superior. Materiais e Métodos: O estudo de análise qualitativa, apresentou caráter 

descritivo, exploratório, observacional de corte transversal. A coleta de dados consistiu na 

observação e entrevista com um estudante diagnosticado com autismo de uma instituição de 

ensino superior pública da cidade de Montes Claros/MG, seus pais e um professor da 

instituição que leciona para o aluno. Os dados das entrevistas foram coletados em um único 

momento e a observação ocorreu quinzenalmente nos meses de setembro e outubro de 2018. 

A análise das entrevistas e observações feitas, partiu da captação dos significados e 

simbolismos das respostas dos entrevistados a partir da análise do discurso dos participantes, 

sendo esses analisados criticamente de acordo com a literatura adequada. Resultados: A 

instituição de ensino em questão não está adequadamente preparada para receber estudantes 

com alguma necessidade especial, dessa forma, percebe-se que, a partir dos dados obtidos, 

mesmo que muito se discute a importância de garantir a inclusão, a falta de conhecimento das 

pessoas que atuam nas instituições de ensino, não colaboram para o desenvolvimento pleno 

dessas pessoas, por isso é fundamental a adequação de seus métodos para assegurar os direitos 

do estudante com alguma necessidade específica.  Conclusão: Compreende-se que o processo 

de inclusão é inexistente, sendo que o processo analisado na presente pesquisa caracteriza-se  

como integração. As dificuldades encontradas são: falta de capacitação profissional, 

conhecimento das demandas e atendimento integrativo. Quanto as expectativas, estas são 

positivas, tanto os pais quanto o aluno esperam suporte, apoio e colaboração institucional, e 

esta possui órgão interno que estuda, colabora e contribui para a implementação de ações que 

culmine na inclusão. Dessa forma, conclui-se que embora se fale sobre inclusão, ela é 

inexistente em alguns locais de acordo com a análise de determinados aspectos. É importante 

ressaltar que o diálogo entre aluno, família e instituição de ensino superior é essencial, sendo 

assim possível ter resultados positivos, de modo que o processo de aprendizagem aconteça de 

maneira satisfatória, onde todos terão a oportunidade de aprender, mas que seja, acima de 

tudo, recebidos em sua singularidade. 

 

Palavras-chave: Autismo. Ensino Superior. Inclusão. 

 

 

SERVIÇO SOCIAL 

 

A INSERÇÃO E ATUAÇÃO DO SERVIÇO SOCIAL NA ESTRATÉGIA DE SAÚDE 

DA FAMÍLIA: DESAFIOS E PERSPECTIVAS  

 

Adriano Gildásio Soares Ribeiro 
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Talita Nayara Ferreira Silva 

Daniela Mendes Queiroz 

 

RESUMO 

 

Objetivo: Analisar a inserção e atuação do profissional assistente social no Sistema Único de 

Saúde por meio da Estratégia de Saúde da Família (ESF), apresentando a relevância desse 

profissional inserido e atuando nesse espaço. Materiais e Métodos: Trata-se de uma pesquisa 

de natureza bibliográfica, de característica qualitativa, com busca de dados em sites com 

credibilidade científica, materiais já elaborados como livros, periódicos, artigos, teses, 

dissertações, revistas, no período de 2013 a 2017. Resultados: O sistema de saúde brasileiro 

sofreu diversas transformações no decorrer dos anos, acompanhando as mudanças ocorridas 

na sociedade. O Serviço Social frente às lutas encontradas pela categoria profissional possui 

como conformidade a conquista de espaços de trabalho no âmbito da saúde bem como 

inserido e atuando na Estratégia de Saúde da Família. A realidade da sociedade brasileira 

torna-se cada vez mais recorrente ao contexto histórico, onde a redução do emprego, o corte 

de gastos com a política neoliberal, a contenção de gastos do Estado para com suas 

responsabilidades públicas na área de serviços e direitos sociais vêm agravando o sistema de 

saúde brasileiro. Vale salientar que os profissionais integrados nas equipes não apresentam 

conhecimento técnico e capacidade de intervenção nas manifestações das questões sociais, 

como os assistentes sociais, pela especificidade de suas formações, inviabilizando muitas das 

vezes a resolução das demandas. Conclusão: Conclui-se que é inegável a importância da 

inserção e atuação de assistentes sociais na Estratégia de Saúde da Família, visto que esse 

profissional é capacitado para atuar com as diversas expressões e facetas da questão social, 

intervindo mediante a forma de demanda exposta. 

 

Palavras-chave: Serviço Social. Estratégia Saúde Família. Questão Social. 

___________________________________________________________________________ 

 

LIBERDADE ASSISTIDA: OS DESAFIOS E PROSPECTIVAS NA 

RESSOCIALIZAÇÃO DO ADOLESCENTE EM CONFLITO COM A LEI 

 

Fernanda Pinheiro Oliveira 

Mônica Oliveira Zuba Pimenta 

Simone Torres Gusmão Santos 

 

RESUMO 

 

Objetivo: Analisar a eficácia e a eficiência da medida socioeducativa de Liberdade Assistida 

na cidade de Luziânia - GO e também verificar a relevância e a importância do cumprimento. 

Materiais e Métodos: A pesquisa foi desenvolvida a partir de abordagem qualitativa, 

exploratória, com pesquisa de campo com a utilização do questionário. A amostra se constitui 

de um assistente social, um advogado, um psicólogo e um pedadogo, sendo estes os técnicos 

atuantes na medida socioeducativa de Liberdade Assistida. Após a coleta, foi realizada uma 

análise reflexiva sobre os dados coletados. Resultados: Essa medida tem por finalidade evitar 

que o adolescente pratique novamente o ato infracional, como também auxiliá-lo na 

construção de um projeto de vida, visando sempre reforçar os laços familiares e comunitários. 

As medidas socioeducativas realizadas de maneira efetiva trazem benefícios de ordem social a 

toda a comunidade. O comprometimento da equipe técnica envolvida no processo de 
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acompanhamento dos adolescentes é fundamental para que o processo de socioeducação tenha 

êxito. Conclusão: A liberdade assistida estabelece condição interventiva de forma educativa, 

centralizada no acolhimento humanizado, de modo a defender a promoção social do 

adolescente, por meio de um atendimento sistemático, criando elo entre a família e o 

adolescente, de maneira a concretizar parcerias em redes, oportunizando um futuro mais 

propício. Percebeu-se uma significância na oferta do serviço, uma vez que leva o adolescente 

a refletir sobre suas atitudes e gera o desenvolvimento da consciência cidadã.  Em fim a 

medida se apresentou como eficaz eficiente em sua oferta, ainda que haja muitos desafios para 

efetivação de suas ações. 

 

Palavras-chave: Ato infracional. Liberdade Assistida. Socioeducativa.   

___________________________________________________________________________ 

 

SERVIÇO SOCIAL E ONCOLOGIA: POSSIBILIDADES E DESAFIOS PARA A 

ATUAÇÃO PROFISSIONAL NA CONTEMPORANEIDADE 

 

Cleonice Alves Rodrigues 

Osana de Paula Silva 

Daniela Mendes Queiroz 

 

RESUMO 

 

Objetivo: Analisar o perfil de pessoas assistidas por instituição de apoio a pacientes com 

câncer e averiguar as atribuições do assistente social junto aos pacientes oncológicos em 

instituição do terceiro setor. Materiais e Métodos: Recorreu-se à pesquisa bibliográfica e à 

pesquisa de campo de natureza quantitativa/qualitativa por meio do questionário 

semiestruturado. O período de estágio supervisionado possibilitou também a utilização do 

método de observação participante, além do processo de entrevistas após a aprovação do 

Comitê de Ética. Resultados: O paciente, no decorrer do tratamento, encontra diversas 

dificuldades que burocratizam não só as questões físicas, mas também as de cunho 

psicológico que repercutem na forma de adesão e de aceitação ao tratamento. Esquivando-se 

do viés benevolente, o Serviço Social apresenta-se como uma profissão atuante na área da 

saúde, viabilizadora das possibilidades de participação efetiva do indivíduo em seu contexto 

social.  Conclusão: Sabe-se da importância das referidas instituições de terceiro setor para 

qualidade de vida dos pacientes acometidos pelo câncer, mas a tentativa de reafirmar direitos 

e de prover emancipação ainda são prioridades. Mesmo que a conjuntura seja de um constante 

congelamento de investimentos em áreas fundamentais, com redução no repasse de recursos à 

assistência social, e alto corte de benefícios, o cotidiano profissional do assistente social se 

mantém possível, ainda que desafiador.  

  

Palavras-chave: Câncer. Serviço Social. Terceiro Setor. 

__________________________________________________________________________ 

VIOLÊNCIA INTRAFAMILIAR CONTRA CRIANÇAS E ADOLESCENTES: O 

TRABALHO DO ASSISTENTE SOCIAL FRENTE A ESSA PROBLEMATICA 

 

Jéssica Tainá Ferreira Borges 

Tarlany Campanha Trindade 

Daniela Mendes Queiroz 
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RESUMO 

 

Objetivo: Analisar as contribuições do assistente social frente ao atendimento a crianças e 

adolescentes vítimas da violência intrafamiliar. Materiais e Métodos: Trata de pesquisa 

qualitativa no campo da violência intrafamiliar contra criança e adolescentes no que 

pretendeu-se identificar como é a atuação do assistente social. A revisão bibliográfica foi 

conduzida de forma a identificar, analisar e sintetizar estudos já publicados sobre o assunto 

através de base de dados como SCIELO – Scientific Eletronic Library Online, Google 

Acadêmico, além de livros e artigos já publicados. Os dados coletados foram analisados em 

forma de categoria, com a finalidade de responder os objetivos propostos. Resultados: Ao 

referir-nos à violência intrafamiliar contra a criança e adolescente, remete-nos diretamente à 

família como palco dos episódios, pode-se dizer que a violência tem características culturais, 

de gênero, relações de poder e social, existindo desde os tempos remotos. Ela é adquirida 

através do convívio social e não é inata do ser humano. Contudo, o profissional de Serviço 

Social, desempenha um papel relevante na notificação dos casos de violência intrafamiliar 

contra a criança e adolescente, pois, a partir disso, ter-se-á a real situação dessa prática, 

atentando às autoridades quanto à dimensão da situação para que se desenvolvam políticas 

públicas que combatam o problema em questão. Conclusão: Conclui-se que a violência 

intrafamiliar contra crianças e adolescentes, deixa graves consequências não somente para as 

vítimas, mas também para todas as pessoas que fazem parte da sua família. Neste contexto, é 

de grande relevância a atuação do assistente social frente ao atendimento a crianças e 

adolescentes vítimas da violência intrafamiliar, visto que se trata de pessoas capacitadas para 

atuar com as expressões e facetas da questão social, por meio a conduta investigativa. 
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