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APRESENTAÇÃO

A Faculdade Santo Agostinho de Sete Lagoas tem como premissa 
o incentivo ao Ensino, Extensão e Iniciação Científica, através 
da discussão de temas relevantes e atuais por profissionais ca-

pacitados nos respectivos temas e fomento à elaboração e publicação 
de trabalhos acadêmicos pelos alunos, egressos e colaboradores dos 
Cursos da FASASETE. 

Ensejando sempre o aprimoramento e troca de conhecimentos, esten-
demos nossos agradecimentos a todos que participaram desse evento, 
engrandecendo-o com atitudes, pensamentos, conhecimento e compe-
tências! 

OBJETIVOS DO FÓRUM:

Estímulo à cultura de pesquisa e extensão, a sua integração, socializan-
do as produções científicas e as experiências positivas para a forma-
ção de toda comunidade acadêmica, referente as ações da pesquisa 
e da extensão da Faculdade Santo Agostinho de Sete Lagoas.

TEMA:

O IX Fórum Integrado de Ensino, Pesquisa e Extensão da FASASETE, 
apresenta os autores, que são livres para o envio de resumos na área 
do Direito.

Comissão organizadora do IX Fórum Integrado de Ensino, Pesquisa e 
Extensão - FASASETE
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A (IN)CONSTITUCIONALIDADE DA ATUAÇÃO DO SUPREMO TRI-
BUNAL FEDERAL NA CRIMINALIZAÇÃO DE CONDUTAS ATRAVÉS 

DO CONTROLE DE CONSTITUCIONALIDADE POR OMISSÃO

SILVA, Jonathan Ferreira dos Santos¹; 
SOARES, Igor Alves Noberto Soares

Área: Direito Constitucional e Direito Penal

Resumo: A presente pesquisa surgiu do interesse e patente relevância 
de se discutir a (in) constitucionalidade da atuação do Supremo Tri-
bunal Federal na criminalização de condutas através do controle de 
constitucionalidade por omissão, fazendo uma análise do julgamento 
da ADO 26 e na MI 4733 à luz da Constituição Federal de 1988. É 
amplamente conhecido que o Brasil vive uma grave crise de intolerân-
cia em relação à diversidade de gênero e orientação sexual. A re-
pulsa, opressão, discriminação e, até mesmo, violência perpassa todas 
as classes sociais, e vão desde misoginia até homotransfobia. O Brasil 
é o país com maior número de homicídios em razão da orientação 
sexual e de gênero, necessitando-lhe uma patente tomada de deci-
são do Estado para fazer cessar a crescente nos índices de violência, 
tutelando-se o direito destas minorias oprimidas por pseudo-valores 
ideologicamente engendrados na sociedade brasileira. Com a inércia 
do Congresso Nacional em tipificar penalmente as condutas de homo-
fobia, foram propostos no Supremo Tribunal Federal a Ação Direta 
de Inconstitucionalidade por Omissão nº 26 e o Mandado de Injunção 
nº  4733, com o fito de garantir uma proteção aos grupos vulneráveis. 
Alegou-se que a omissão legislativa não poderia deixar que se perpe-
tuasse o desamparo a referida comunidade, visto que a Constituição 
Federal de 1988 garante uma série de direitos inerentes à pessoa 
humana. Destarte, devido a inação do Congresso Nacional, a Suprema 

1 E-mail: jonathansantos.js885@gmail.com
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Corte deveria preencher a  lacuna existente, em clara demonstração 
de repúdio do Estado a condutas preconceituosas e discriminatórias. 
No entanto, pergunta-se: a criminalização da homofobia instituída 
pelo Supremo Tribunal Federal ao equipará-la ao crime de racismo 
está em consonância com a Constituição Republicana de 1988? Nota-
damente no que diz respeito aos princípios basilares do Estado firma-
dos pelo constituinte originário, quais sejam: tripartição das funções 
do Estado e reserva legal. Busca-se definir os limites da atuação da 
Suprema Corte Brasileira no preenchimento de lacunas legislativas via 
controle de constitucionalidade por omissão, verificando-se, sobrema-
neira, se a ingerência do Poder Judiciário ao inovar na esfera penal é 
a interpretação correta que se deve atribuir à Constituição Federal de 
1988, considerando o princípio da unidade da constituição. Dentre os 
objetivos específicos, destaca-se: estudar a fundamentação contida na 
ADO 26 e na MI 4733; delimitar a extensão do conceito raça; definir 
quais são as funções típicas e atípicas do Poder Judiciário; definir a 
extensão das atribuições do Supremo Tribunal Federal no julgamen-
to de Mandados de Injunção e Ações Diretas de Inconstitucionalida-
de por Omissão, principalmente na esfera penal; definir quais são os 
conceitos e critérios do princípio da legalidade no âmbito do Direito 
Penal, verificando se há possibilidade de exceção na instituição de 
tipos penais por esfera de poder que não seja o legislativo; verificar 
a preponderância entre o princípio da dignidade da pessoa humana e 
a legalidade penal, fazendo um cotejo entre os princípios através dos 
axiomas da adequação, necessidade e proporcionalidade em sentido 
estrito. Ao término da pesquisa, concluiu-se que, no caso em questão, a 
interpretação a ser adotada do texto constitucional e que, à revelia do 
que entendeu a Suprema Corte, não cabe ao poder judiciário integrar 
normas penais incriminadoras, mesmo para proteger grupos minoriza-
dos, sob pena de violar a Reserva Legal e a vedação à analogia in 
mallam partem.

Palavras-chave: inconstitucionalidade. direito penal. criminalização. 
omissão. analogia.



IX Fórum Integrado de Ensino, Pesquisa e Extensão - FASASETE, v. 6, n. 1/2022

Faculdade Santo Agostinho de Sete Lagoas - FASASETE/Grupo AFYA Educacional12

1 Discente do Curso de Direito da Faculdade Santo Agostinho de Sete Lagoas – FASA-
SETE. E-mail: guilhermesanctus99@gmail.com. 

2 Docente do Curso de Direito da Faculdade Santo Agostinho de Sete Lagoas – FASA-
SETE. E-mail: igor.alves@fasa.edu.br.

A INCONSTITUCIONALIDADE DA CONDENAÇÃO DO RÉU DIANTE 
DE PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO DO MINISTÉRIO PÚBLICO

SILVA, Guilherme Santos1; SOARES, Igor Alves Noberto2

Área: Ciências Sociais Aplicadas

Resumo: A presente pesquisa tem como tema a inconstitucionalida-
de da condenação do réu, em ação penal pública, havendo pedido 
de absolvição do Ministério Público. Desenvolvendo-se pela questão: 
Com base no sistema penal adotado pela Constituição Federal de 
1988, bem como na processualidade democrática, é constitucional a 
condenação sem pedido? Importante trazer que, o atual Código de 
Processo Penal, de 1941, foi concebido em momento histórico-político 
predominantemente inquisitório. No advento da Constituição, adota-se 
o modelo acusatório e a processualidade democrática. Dividindo aos 
três sujeitos, as funções processuais, entretanto, ainda vigoram institutos 
inquisitórios. O objetivo geral é analisar, segundo a processualidade 
democrática, a constitucionalidade dessa condenação. Os objetivos es-
pecíficos são: apontar o sistema penal adotado na CF/88; entender 
as funções processuais; interpretar o CPP à luz da CF/1988; propor 
decisão processualmente democrática. Nesse sentido, surge a hipótese: 
Diante da processualidade democrática, é inconstitucional a conde-
nação frente ao pedido absolutório do MP. A metodologia utilizada 
foi, a teórica, de abordagem hipotético-dedutivo. Saindo de uma hi-
pótese, falseada à luz da doutrina e da CF/1988 e verificada sua 
verossimilhança. Qualitativamente, coube ao tipo bibliográfico, análise 
de doutrinas, artigos, decisões e jurisprudências, buscando elucidar o 
problema. Concluiu-se com a pesquisa que, o modelo constitucional do 
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processo adota o sistema acusatório, sendo inconcebível a ideia de 
uma condenação sem pedido. A jurisprudência dominante ainda en-
tende de forma contrária, entretanto, começam a surgir nos tribunais, 
entendimentos mais garantistas.

Palavras-chave: Processo penal. Sistemas penais. Processualidade de-
mocrática. Sentença condenatória. Pedido absolutório. 

Referências

BARACHO, José Alfredo de Oliveira. Processo Constitucional. Rio de 
Janeiro: Forense, 1984.

BRASIL. Código de Processo Penal. Disponível em: <http://www.
planalto.gov.br/ccivil_03/decreto-lei/Del3689Compilado.htm>. 
Acesso em: 19 out. 2021.

BRASIL. Constituição da República Federativa do Brasil. Brasília, 
1988. Disponível em: <http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/
Constituicao/Constituiçao.htm>. Acesso em: 19 out. 2021.

FERRAJOLI, Luigi. Direito e Razão: teoria do garantismo penal. 3. ed. 
rev. Tradução de Ana Paula Zomer Sica, Fauzi Hassan Choukr, Juarez 
Tavares e Luiz Flávio Gomes. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2002.

LOPES JR., Aury. Fundamentos do processo penal: introdução crítica. 
5. ed. São Paulo: Saraiva Educação, 2019.



IX Fórum Integrado de Ensino, Pesquisa e Extensão - FASASETE, v. 6, n. 1/2022

Faculdade Santo Agostinho de Sete Lagoas - FASASETE/Grupo AFYA Educacional14

A PRÁTICA DO STEALTHING SOB A PERSPECTIVA DO CONCEITO 
DE VIOLÊNCIA SIMBÓLICA DE PIERRE BOURDIEU

SANTOS, Francielle Almeida

Área: Direito Penal

O stealthing, que consiste no ato de retirar o preservativo durante a 
relação sexual sem o consentimento da parceira, tem sido objeto de 
estudos em todo o mundo. Isso porque, tal prática expõe as suas víti-
mas a riscos sexuais, além dos danos psicológicos, riscos de gravidez 
indesejada e desrespeito à autonomia dos corpos femininos. Dessa 
maneira, a pesquisa busca identificar dentro da legislação brasileira 
se tal conduta pode ser enquadrada no crime de estupro. Para isso, 
foi necessário avaliar o tipo penal e suas interpretações doutrinárias. 
O problema da pesquisa percorre acerca da violência elementar do 
tipo penal no crime do estupro, uma vez que a lei se refere a violência 
enquanto a doutrina exige que essa violência seja física e irresistível. 
A hipótese inicialmente levantada é a de que a prática do stealthing 
configura o crime de estupro, pois diferente dos entendimentos doutri-
nários firmados acredita-se que a violência do tipo penal não se limita 
a violência física e irresistível. Para isso, foram analisados os conceitos 
de violência que as legislações brasileiras já reconhecem, sobretudo 
o que essas leis entendem como violência sexual. Com o objetivo de 
demonstrar como as leis e as interpretações obedecem o princípio da 
estruturação masculina da sociedade, é que se trouxe a teoria de vio-
lência simbólica de Pierre Bourdieu na obra ̀ `A Dominação Masculina’’ 
(1998). Na teoria, o sociólogo analisa como a sociedade e as institui-
ções toleram e legitimam comportamentos masculinos, naturalizando 
determinadas violências contra o gênero oposto. Concluindo portanto, 
que a violência presente na prática do stealthing não é considerada 
em razão da sua sutileza simbólica, fato que persiste em conservar a 
legislação que protege a liberdade sexual defasada e obsoleta.
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Palavras-chave: stelthing; estupro; violência sexual, violência simbóli-
ca; furtividade.

Referências

BRODSKY, Alexandra. “Rape-adjacent”: imagining legal responses to 
nonconsensual condom removal. Columbia Journal of Gender and 
Law. Disponível em file:///Users/franciellealmeida/Downloads/
Brodsky-FN-updated%20(1).pdf. Acesso em 23 mar. 2022.

BOURDIEU, Pierre. A dominação masculina. Trad. Maria Helena 
Kühner. 18 ed. Rio de Janeiro: Bertrand Brasil, 2011.
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A TEORIA DA COCULPABILIDADE DE ZAFFARONI APLICADA AO 
CRESCENTE NÚMERO DE CASOS NOS TRIBUNAIS DE FURTOS 

FAMÉLICOS NO PERÍODO DA PANDEMIA

BRAGA, Leticia de Campos

Área: Direito Penal

Resumo: Estamos vivendo a pandemia do novo coronavírus desde o 
dia 11 de março de 2020. Em um contexto de paralisação das ati-
vidades produtivas, os trabalhadores informais perderam o sustento, 
e muitas empresas demitiram os empregados com carteira assinada. 
Além da crise sanitária, uma das consequências da pandemia é o au-
mento do desemprego e por seguinte o aumento dos crimes, principal-
mente furtos famélicos. Problema de pesquisa: A ausência do estado 
nas garantias sociais constitucionais e a seletividade penal explicita 
nos julgamentos de furtos famélicos. O objetivo é demonstrar é como 
o Estado pode ser responsabilizado por crimes cometidos por pessoas 
em estado de extrema necessidade. Para isso, foi usado a teoria da 
coculpabilidade e teoria da vulnerabilidade de Zaffaroni. Trata-se de 
um estudo qualitativo, dedutivo com procedimento técnico de revisão 
de literatura. O princípio da coculpabilidade, dispõe que ele nada 
mais é do que a ruptura do tratado por parte do Estado, necessitan-
do ele assentir a sua inadimplência, com a coculpabilidade estatal. 
Diante disso, o Estado, ao não oportunizar condições básicas para a 
subsistência de cada indivíduo, tendo em vista que há a uma ausência 
de políticas públicas, um aumento da desigualdade social vivenciada 
por inúmeros. Hipótese Científica: Objetivo. O direito penal brasileiro 
tem cada vez mais se mostrado seletivo no período de vulnerabilidade 
social provocado pela pandemia da Covid-19. Verificou-se também 
que os doutrinadores entendem que o indivíduo age em estado de ne-
cessidade, sob a tutela de que o agente estaria correndo perigo atual, 
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com a necessidade de saciar sua fome e evitar sua morte, porém o es-
tado de necessidade não é a melhor forma de aplicação para a não 
punição do indivíduo que pratica o furto famélico, tendo em vista que 
ocorre controvérsias negativas em relação a sua formalidade, sobre 
se o indivíduo estaria agindo em perigo atual ou iminente. Método: 
Como metodologia será realizada inicialmente o método de pesquisa 
bibliográfica que buscará analisar decisões recentes das tribunas a 
respeito do tema proposto. Além disso, será avaliado também pesqui-
sas jurisprudências, artigos científicos e doutrinas da área do direito 
penal. O método dedutivo será utilizado como método de aborda-
gem, pois, partindo do ponto mais abrangente será possível a análise 
do fenômeno particular. Por fim, será usado o método histórico com o 
intuito de contextualizar a seletividade penal brasileiro.

Palavras-chave: Pandemia. Furto Famélico. Teoria da Coculpabilida-
de. Estado
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AS POSSÍVEIS INCIDÊNCIAS DO DIREITO TRIBUTÁRIO NAS 
OPERAÇÕES DE CRIPTOMOEDAS A PARTIR DA ANÁLISE DE SUA 

NATUREZA JURÍDICA

OLIVEIRA, Stephanie Aparecida Matias

Área: Direito Tributário

Resumo: O cenário em relação as criptomoedas vêm tomando um 
espaço significativo no Brasil. Segundo o Senador Irajá, foram mo-
vimentados cerca de R$215 bilhões no mercado de criptomoedas 
no país em 2021. Entretanto, por mais que tal tecnologia tenha uma 
movimentação considerável na economia brasileira, o fenômeno atual 
que é a criptomoeda ainda carece de uma regulamentação exata 
no ordenamento jurídico brasileiro, dificultando assim a fixação de 
possíveis incidências tributárias. Quando uma tecnologia em crescen-
te evolução possui um enquadramento legal frágil ou inexistente, tor-
na-se inevitável um colapso econômico. Á vista disso, a fim de evitar 
um colapso econômico e com o intuito de trazer mais segurança para 
a sociedade em relação ao mercado de criptomoeda, a finalidade 
primária é revisar e solucionar a regulamentação dessa tecnologia 
no ordenamento jurídico brasileiro, para que a partir disso possamos 
analisar as possíveis incidências tributarias. Uma vez que a criptomoe-
da possui características como escassez, divisibilidade, maleabilidade, 
durabilidade e homogeneidade, tem-se como hipótese do problema 
que a criptomoeda se encaixa no conceito de natureza jurídica do 
tipo moeda, assim como o dólar, euro ou o real.  Após concluída a 
alternativa de regulamentação desse instrumento, no que se refere 
a suas possíveis incidências tributárias concluímos que nas transações 
que envolveram as criptomoedas às incidências e cobranças de impos-
tos é possível na forma de IOF, IR E ITCMD. Para a comprovação de 
tal hipótese, pesquisa será desenvolvida utilizando o método histórico, 
para analisar a origem da criptomoeda, os conceitos das naturezas 
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jurídicas e dos tributos relacionados a esse instrumento. Além disso, 
será utilizado também o método comparativo para analisar os países 
semelhantes ao Brasil que já regularam o uso da criptomoeda. Em 
síntese conclusiva, diante do crescimento inevitável das criptomoedas, 
a sua regulamentação irá trazer uma segurança a mais para que a 
sociedade possa realizar transações, além disso, contribuirá de forma 
significativa para o cofre público.

Palavras-chave: Criptomoeda, moeda, regulamentação, tributária. 
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AVÓS SÃO PAIS DUAS VEZES?: UMA ANÁLISE DA POSSIBILIDADE 
DA ADOÇÃO AVOENGA NO ORDENAMENTO JURÍDICO 

BRASILEIRO

MARTINS, Júlia Maria de Paula1; 
GARCIA, Filipe2

Área: Direito da Criança e do Adolescente

Resumo: Ao prever a vedação da adoção avoenga, o legislador pre-
ocupou-se com a possível confusão na esfera da parentalidade, bem 
como na seara patrimonial, de forma a preservar a família natural-
mente constituída. Assim, em tese, a lei resguardaria os direitos do 
menor previstos constitucionalmente, assegurando-lhes a ideia de pais 
que “assistem, criam e educam.” Entretanto, na prática, muitas crianças 
e adolescentes enfrentam circunstâncias de vulnerabilidade dentro de 
seus próprios lares, e por isso, há situações em que esses tais filhos 
desamparados encontram refúgio somente em seus ascendentes que 
os socorrem e fazem o papel de pais como a Lei maior prevê. Assim 
sendo, este estudo tem como tema: a possibilidade da adoção avoen-
ga em face do princípio do melhor interesse do menor e da dignidade 
da pessoa humana e a relativização da regra prevista no artigo 42 
§1º do Estatuto da Criança e do Adolescente (ECA), abordando o se-
guinte questionamento: é possível a adoção dos netos pelos avós em-
basada nos princípios do melhor interesse da criança e adolescente e 
dignidade da pessoa humana mesmo diante do impedimento previsto 
expressamente no artigo art. 42, §2º do ECA? Tem-se por hipótese 
que é possível, desde que aplicado em casos excepcionais. Esse artigo 
é norteado pelo método de pesquisa qualitativo e utiliza-se também 
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da pesquisa bibliográfica como método procedimental, aproveitando 
doutrinas, jurisprudência, artigos e a legislação pertinente. Por fim, uti-
liza o método dedutivo de abordagem. Em suma, esse estudo alcançou 
o objetivo geral de analisar a possibilidade da adoção avoenga no 
ordenamento jurídico, verificando que é plausível a mitigação do im-
pedimento expresso no art. 42 §1 do ECA frente a aplicação do prin-
cípio do melhor interesse da criança e do adolescente e dignidade da 
pessoa humana, quando aplicado em casos concretos. Além disso, essa 
pesquisa também cumpriu todos os objetivos específicos estabelecidos 
que foram identificar os fatores que justificam a regra da proibição da 
adoção avoenga que envolve a questão patrimonial, bem como, a pro-
babilidade de confusão parental; avaliar a interpretação teleológica 
do artigo 42 §1º do Estatuto da Criança e do Adolescente, que com-
preende que o princípio deve ampliar o sentindo da norma de forma 
a alcançar o sentido teleológico da norma para atender as constantes 
evoluções na esfera social; analisar os fundamentos jurídicos elencados 
pelo julgador no voto REsp nº 1587477/SC (2016/0051218-8) para 
justificar a possibilidade da adoção dos netos pelos avós, que em 
síntese, reconhece a peculiaridade da situação do menor para aplicar 
a mitigação; e por fim, esclarecer a necessidade da relativização da 
regra aplicada em casos concretos que demonstrou ser essencial para 
solucionar casos específicos que envolvam menor. 

Palavras-chave: Adoção. Adoção Avoenga. Melhor interesse do menor. 

Referências

DIAS, Maria Berenice Dias. Manual de Direito das Famílias. -10. ed. 
rev., atual. e ampl. – São Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 2015.

MADALENO, Rolf. Direito de Família. 11. ed. Rio de Janeiro: Forense, 
2021. 



IX Fórum Integrado de Ensino, Pesquisa e Extensão - FASASETE, v. 6, n. 1/2022

Faculdade Santo Agostinho de Sete Lagoas - FASASETE/Grupo AFYA Educacional22

FEMINICÍDIO: A BUSCA CONSTANTE DA MULHER POR 
SOBREVIVÊNCIA, DENTRO E FORA DE CASA

CUNHA, Ana Carolina Soares Cunha1; 
SADER, Tereza2

Área: Direito Penal, Criminologia, Direitos Humanos

Resumo: Atualmente, tem sido mais difícil, para a mulher conviver em 
sociedade sem medo, a insegurança as persegue dentro e fora de 
casa. No Brasil uma mulher é morta a cada 2 horas, o nosso país está 
no 5º lugar do ranking mundial de feminicídio. O feminicídio é o ato de 
violência praticado pela mulher em decorrência do fato de ser mulher, 
e também fatores que envolvem violência doméstica e sexual. O mais 
comum no nosso país é o feminicídio quando se baseia em violência 
domestica ou familiar, ou seja, quando o homicida é marido, parente 
ou já teve alguma relação de vinculo afetivo com a vítima. Diferente 
dos outros países que o crime é praticado mais por desconhecidos, 
onde envolvem violência sexual. Temos também o crime de feminicídio 
baseado na misoginia, quando ocorre na discriminação de gênero ou 
até mesmo pela objetificação da mulher. Quando abordo no titulo 
que diariamente a mulher busca por segurança dentro e fora de casa, 
podemos notar que falo abertamente, sobre o quanto as mulheres tem 
medo de que algo aconteça, pois a maioria das vezes esse crime vem 
de dentro da própria casa, com homens que vivem ou já viveram com 
a vitima, como por exemplo, marido, namorado, ex companheiro, os 
gatilhos que impulsionam esse tipo de crime na maioria das vezes são 
por motivos torpe, ou seja, uma separação, uma traição, uma briga. 
Como muitas teorias afirmam, esse crime vem de origem da cultura 
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patriarcal, e esse tipo de cultura só pode ser revertido, com politicas 
que promovam a educação, a igualdade de gênero, e além das leis 
já existentes, como a Lei Maria da Penha e a Lei do Feminicídio, a 
implantação de leis mais severas, para o homem que vier a cometer 
esse crime.

Palavras-chave: Ensino. Direito Civil. Justiça. Crime. Jurisprudência.
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O DOENTE MENTAL E AS MEDIDAS DE SEGURANÇA APLICADAS 
PELO CÓDIGO PENAL BRASILEIRO: A NECESSIDADE DE REFORMA

EPIFANIO, Fabiane de Almeida¹; SADER, Tereza²

Área: Direito Penal

Resumo: A pessoa portadora de uma doença mental é considerada 
pelo código penal brasileiro, artigo 26, como um agente inimputável, 
baseado na sua sanidade mental, em seu desenvolvimento mental in-
completo ou retardado, no tempo da ação ou da omissão. Os inim-
putáveis são aqueles que não possuem o discernimento mental, sendo 
enquadrados em caso de infração nas medidas de segurança, artigos 
96 a 99 do código penal. A discussão de vários autores encontram-se 
baseadas nas medidas de segurança, código penal brasileiro e a lei 
de execução penal, que seguem a lógica da internação, via de regra, 
para o doente penal infrator. Descompasso com o modelo assistencial 
em saúde mental disciplinado pela lei de reforma psiquiátrica, promul-
gada a lei em 2001. O direito tem o papel de analisar, discutir, estu-
dar e acompanhar os casos dos agentes que são diagnosticados com 
alguma doença mental. Quando a patologia mental é associada a 
condições insalubres do cárcere privado tende a piorar o estado men-
tal do agente infrator, retirando a possibilidade de tratamento, reedu-
cação e a ressocialização na sociedade. A problemática da pesquisa 
é voltada para a questão as medidas de segurança imputadas pelo 
código penal para um agente infrator portador de doença mental 
são condizentes com a reforma psiquiátrica? Apresenta como hipótese 
medidas de segurança legais do código penal abrangem ou não um 
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adequado tratamento de forma global para os infratores portadores 
de doença mental, visando a sua ressocialização. O objetivo geral é 
discutir a empregabilidade das medidas de segurança para o agente 
infrator portador de doença mental, tendo como objetivo especifico, 
demonstrar a importância da reforma do código penal e a necessi-
dade de políticas públicas aplicadas e efetivas condizentes com a 
reforma psiquiátrica. Como metodologia a revisão bibliográfica de 
artigos científicos publicados dentre o período de 2017 a 2022. Espe-
ra-se como resultados que as medidas de segurança e os tratamentos 
utilizados para os agentes infratores portadores de doença mental 
não são condizentes com os pilares da reforma psiquiátrica, ocorrida 
em 2001. Visto que são utilizados, ainda, métodos abusivos de medi-
calização e de encarceramento do agente, sendo um fator para piora 
da doença mental. Busca-se através da necessidade de reforma do 
código penal e de políticas públicas que sejam aplicadas e efetivas 
para o desencarceramento, e um tratamento de forma eficaz para 
que ocorra a desinstitucionalização e ressocialização do individuo na 
sociedade e acompanhamento psicossocial adequado. 

Palavras-chave: Doença mental. Medidas de Segurança. Reforma Psi-
quiátrica. 
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OS SERVIÇOS PRESTADOS PELO MOTORISTA DE APLICATIVO POR 
MEIO DA PLATAFORMA DIGITAL UBER: VÍNCULO EMPREGATÍCIO 

OU TRABALHO AUTÔNOMO?

SANTOS, Luciano dos1; MALTA, Sônia Cristina Fagundes2 

Área: Direito do Trabalho 

Resumo:  O presente artigo tem como tema: Os serviços prestados 
pelo motorista de aplicativo por meio da Plataforma Digital Uber – 
Vínculo empregatício ou trabalho autônomo? A pesquisa se desenvol-
veu a partir do seguinte questionamento: Existe vínculo de emprego 
entre o motorista de aplicativo e a empresa Uber? Sobre a temática 
proposta pode-se esclarecer, incialmente, que se trata de um tema 
atual e relevante em matéria de Direito do Trabalho, principalmente 
diante do advento da chamada Revolução 4.0, além da denominada 
economia sob demanda, com novos modelos de negócios que afetam 
diretamente o mercado de trabalho e tendem a camuflar relações de 
emprego legítimas, valendo-se dos novos conceitos oriundos da Revo-
lução 4.0, tais como economia compartilhada e profissional parceiro. A 
questão em foco é tão relevante, que a própria discussão envolvendo 
a empresa objeto da temática deu nome ao fenômeno chamado Ube-
rização do Trabalho. Esclarece-se, desde já, que existem outras em-
presas que desenvolveram plataformas digitais ou aplicativos que se 
prestam ao serviço de transporte de passageiros, mas optou-se nesta 
pesquisa por delimitar o objeto à empresa Uber do Brasil Tecnologia 
Ltda, por ser a empresa pioneira no ramo e por figurar como maior 
expoente nesse tipo de negócio. O objetivo geral da pesquisa é dis-
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cutir a relação jurídica existente entre a empresa Uber e os motoristas 
nela cadastrados à luz dos princípios, da doutrina e da legislação 
trabalhistas. Já os objetivos específicos são: analisar a presença ou 
não dos requisitos da relação de emprego no trabalho dos motoris-
tas de aplicativos junto à Uber e entender qual a relação jurídica 
existente entre esses sujeitos. A fim de se alcançar possíveis soluções 
para o problema proposto, o presente trabalho terá como marco te-
órico os princípios constitucionais e específicos do Direito do Trabalho, 
em especial o princípio da dignidade da pessoa humana, o princípio 
da proteção ao trabalhador e o princípio da primazia da realidade 
sobre a forma. Em primeira análise, a hipótese aventada é a da exis-
tência de vínculo de emprego entre os motoristas de aplicativos e a 
Uber. Contudo, aventa-se também a hipótese de se estar diante de 
um novo modelo de relação de emprego, haja vista os novos modelos 
de negócios resultantes da Revolução 4.0. Durante a pesquisa, pro-
curou-se estabelecer uma interlocução entre os princípios de Direito, 
conhecimentos doutrinários e a legislação pertinente com os aspectos 
fáticos do tema, construindo-se, no decorrer do trabalho científico, um 
debate argumentativo, à luz de referenciais teóricos como os profes-
sores Maurício Godinho Delgado e Henrique Corrêa, além de novos 
autores como Raianne Liberal Coutinho. 

Palavras-chave: vínculo empregatício, trabalho autônomo, dignidade 
da pessoa humana, proteção ao trabalhador, Revolução 4.0, Uberi-
zação.
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SUICÍDIO ASSISTIDO NO ESTADO BRASILEIRO: O DIREITO 
(PERSONALÍSSIMO) À VIDA E A DIGNIDADE DA PESSOA 

HUMANA

ALMEIDA, Eduarda1 

Área: Ciências Sociais Aplicadas 

 
Resumo: O presente artigo possui como finalidade analisar a pos-
sibilidade de realização do suicídio de forma assistida pelo Estado 
Brasileiro. Acerca do tema, por meio de pesquisas doutrinárias, ob-
jetiva-se pelas premissas da metodologia civil-constitucional alcançar 
possíveis soluções, tão logo realizar a ponderação dos princípios e 
direitos em voga, quais sejam: Dignidade da Pessoa Humana, Saúde 
e Vida. O método escolhido foi o dedutivo, originando de aspectos 
mais abrangentes (leis e doutrina) para compreender o fenômeno em 
específico (a autonomia do sujeito em relação à vida própria). Acerca 
do método de procedimento de pesquisa, opta-se pela utilização do 
método histórico a fim de entender as razões e conceituações norma-
tivas sobre os direitos à vida, saúde e dignidade. Conclui-se através 
da pesquisa que no Estado brasileiro não é possível a autorização do 
suicídio assistido. 
 
Palavras-chave: suicídio assistido, dignidade da pessoa humana; saú-
de; vida, ponderação de interesses.  
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UMA ANÁLISE DA VIOLÊNCIA OBSTÉTRICA E POSSÍVEIS 
DESDOBRAMENTOS PENAIS

MENEZES, Daiane de Sá1; SADER, Tereza2

Área: Direito Penal

Resumo: O presente trabalho tem por tema uma análise sobre a vio-
lência obstétrica e possíveis desdobramentos penais, havendo se de-
senvolvido a partir do seguinte questionamento: é possível reconhecer 
a violência obstétrica como crime? O parto é um momento único na 
vida da mulher marcante como uma experiência humana, psicológica 
e biológica. No qual a parturiente fica mais sensível proporcionado a 
ocorrência da violência obstétrica pelos profissionais de saúde. Essa 
violência surge em um ambiente hospitalar e se classifica como uma 
violência física, psicológica e verbal. Esta se exterioriza por meio de 
tratamentos violentos o que acarreta na perda da autonomia e da ca-
pacidade da mulher decidir sobre o próprio corpo. O estudo e a com-
preensão do tema se fazem necessários tendo em vista a sua impor-
tância no contexto atual já que violam diversos direitos assegurados as 
mulheres. O objetivo principal dessa pesquisa foi analisar a violência 
obstétrica como um crime. Em relação aos objetivos específicos, esses 
foram: conceituar a violência obstétrica, mostrando direitos que são 
feridos as gestantes; mostrar a reponsabilidade dos profissionais de 
saúde que cometem essa violência e por último, buscar compreender 
os elementos que constituem o crime. Tendo em mente a pergunta su-
gerida pela problematização da pesquisa, levantou-se como hipótese: 
é impossível reconhecer a violência obstétrica como crime. Referida 
hipótese foi confirmada ao final da pesquisa. O estudo é norteado 
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pelo método de pesquisa qualitativo e utiliza-se também da pesqui-
sa bibliográfica como método procedimental, aproveitando doutrinas, 
jurisprudências, artigos e legislações. Para a construção das principais 
ideias, foram utilizados como referência os seguintes doutrinadores, 
Fernando Capez que segue a teoria bipartida, ainda Francisco de As-
sis Toledo e Rogério Greco, que adotam a teoria tripartida do crime. 
Logo, adotando a teoria majoritária da teoria tripartida foi possível 
chegar ao objeto substancial deste estudo. Considerando o proble-
ma da pesquisa, conclui-se que a violência obstétrica tendo em vista 
a teoria tripartida não pode ser considerada como crime, pois falta 
o elemento da tipicidade já que não existe uma tipificação descrita 
na lei que determinada conduta caracterizaria um crime de violência 
obstétrica, de forma autônoma e específica, como uma infração penal, 
como ocorre na Lei Maria da Penha (n °11.340/2006). Dessa forma, 
o problema ainda se encontra presente no contexto da violência obs-
tétrica apesar de não ser elencada como um crime são necessárias 
algumas políticas públicas, para diminuir o índice dessa violência. 

Palavras-chave: Direito penal. Violência obstétrica. Crime. Dignidade 
da pessoa humana.
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