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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 capa-

citados 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, sociali-
zando as produções científicas e as experiências com positivas para a 
formação de toda comunidade acadêmica referente as ações da pes-
quisa e da extensão da Faculdade Santo Agostinho de Sete Lagoas.

TEMA:

O VII 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 VII Fórum Integrado de Ensino, Pesquisa e 
Extensão - FASASETE
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A JUDICIALIZAÇÃO DA SAÚDE PÚBLICA NO BRASIL

CRISTINE, Amanda Souza Reis1; BRASIL, Deilton Ribeiro2 

Introdução: A judicialização da saúde pública funda-se no momento 
em que as  necessidades solicitadas ao sistema público de saúde bra-
sileiro não são prestadas  e, o indivíduo pode principiar uma ação no 
Tribunal de Justiça contra o Estado, já  que deixou de receptar o que a 
Constituição Federal explicita como direito. A saúde  sendo um direito 
é garantida em lei por meio da Constituição Federal de 1988, que  
traz em seu texto o art. 196, o qual descreve a quem se deve garantir 
o direito a  saúde. É expressamente evidente que a Justiça é, de fato, 
um instrumento legítimo  de acesso à saúde e premissa primária de 
uma democracia. Ao observar os âmbitos  da relação entre governo 
e saúde, há uma vertente que tem a expectativa da  diligência por 
consultas, procedimentos, medicamentos, tratamentos e outros  serviços, 
e a outra, consta a complexidade de se fazer a presciência orça-
mentária e  a distribuição dos recursos pelos gestores nas diferentes 
esferas da saúde,  colocando em risco a sustentabilidade econômico-
financeira. E, além do sistema de saúde público, a judicialização da 
saúde também engloba os processos movidos contra planos de saúde 
que se recusam a resguardar tratamentos e serviços que o indivíduo 
necessita. Problema de pesquisa: Um dos maiores problemas  enfren-
tados pelos operadores do direito e pelos tribunais, gira em razão do 
acúmulo  de processos. Embora o recurso à Justiça seja um direito de 
todos inúmeras  demandas não conseguem ser atendidas com eficiên-
cia e o Poder Judiciário é  devidamente provocado a se manifestar e 
o faz nos limites dos pedidos  formulados. Em decorrência dos vastos 

1  Acadêmica do Curso de Direito da Faculdade Santo Agostinho de Sete Lagoas - 
FASASETE/AFYA. 

2  Doutor em Direito. Professor orientador da Disciplina de Metodologia da Pesquisa 
em Direito da Faculdade Santo Agostinho de Sete Lagoas - FASASETE/AFYA.
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casos em que a Justiça não atende com  eficiência os pedidos realiza-
dos pelos usuários do Sistema Único de Saúde, torna-se  indispensável 
a análise e o estudo do problema para assimilar as questões que  
impedem o Estado de cumprir o que a lei garante aos que fazem uso 
do sistema  público de saúde. Objetivos: Propiciar a efetiva garantia 
de que o Poder Judiciário  brasileiro execute da forma mais eficaz 
os direitos concedidos aos usuários do  sistema de saúde faz-se, sem 
quaisquer dúvidas o maior objetivo. Tornar produtivo  os serviços ofer-
tados, bem como todos os outros que agregam o dever do Estado,  com 
a utilização de medidas e recursos já existentes a fim de resguardar e 
proteger  o direito a saúde. Método utilizado: A metodologia será in-
dutiva, com a devida  abordagem e considerações fundamentais para 
o desenvolvimento do tema.  Resultados alcançados: Por tratar-se de 
um projeto de pesquisa, a mesma se  encontra em sua fase de elabo-
ração, coleta de dados e levantamento bibliográfico  para a pesquisa. 

  

Referências

MARTINS, Thiago Penido; MAGALHÃES, Rodrigo Almeida; SAMPAIO 
JÚNIOR,  Rodolpho Barreiro [Org.] Judicialização das políticas 
públicas: velhos problemas,  novos desafios. Belo Horizonte: Editora 
D’Plácido, 2017.
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OS IMPACTOS JURÍDICOS E SOCIOLÓGICOS DA COVID-19 SOBRE 
O  DIREITO FUNDAMENTAL À SAÚDE E À VIDA: INTERFACES COM 

OS  DIREITOS FUNDAMENTAIS 

SILVA, Anielle Gobira1; BRASIL, Deilton Ribeiro2

 

Introdução: A presente pesquisa tem como objetivo relatar os impac-
tos jurídicos  e sociológicos da Covid-19 sobre o direito fundamental 
à saúde e à vida,  interfaces com os direitos fundamentais, dentro 
das ciências sociais aplicadas,  apresentando os impactos jurídicos; os 
impactos sociológicos; a Covid-19; o  direito fundamental à saúde; o 
direito fundamental à vida e o acesso à saúde. O  Estado Democrático 
de Direito, portanto, necessita e exige, sobretudo em  tempos de Co-
vid-19, que seja regido pelo Direito e por normas democráticas,  haja 
vista que o povo escolhe os seus representantes, os quais agem como  
mandatários daquele, porém esse poder delegado não é absoluto. 
Nesse  sentido José Afonso da Silva (1994, p. 110) entende que “a 
tarefa fundamental  do Estado Democrático de Direito consiste em 
superar as desigualdades sociais  e regionais e instaurar um regime 
democrático que realize a justiça social”.  Assim, o Estado Democrá-
tico de Direito deve garantir a dignidade e cidadania,  ou melhor, 
que a dignidade da pessoa humana e a cidadania foram colocadas  
na esfera de fundamentos da República justamente para validar a 
existência do  Estado Democrático de Direito. A ideia central de dig-
nidade da pessoa humana,  como uma proposição formada por vários 
conteúdos, dentre os quais estão os  chamados direitos individuais e os 
políticos, além dos direitos sociais, culturais  e econômicos. Problema 
de pesquisa: O principal e mais urgente problema e  desafio do pon-
to de vista constitucional, tendo como medida prioritária as  medidas 
emergenciais do primeiro enfrentamento em termos de saúde pública  

1  Acadêmica do Curso de Direito da Faculdade Santo Agostinho de Sete Lagoas - 
FASASETE/AFYA. 

2  Doutor em Direito. Professor orientador da Disciplina de Metodologia da Pesquisa 
em Direito da Faculdade Santo Agostinho de Sete Lagoas - FASASETE/AFYA.
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resulta evidente, designadamente, a defesa e manutenção, inclusive o  
fortalecimento, da Democracia e de suas instituições, e do Estado de 
Direito.  Sem isso, a proteção dos direitos fundamentais e dos princí-
pios estruturantes do  nosso Estado Democrático de Direito está coloca-
da em sério risco, até mesmo  pelo fato de inexistir Estado Democrático 
de Direito sem direitos e garantias  fundamentais, do mesmo modo 
que na ausência ou grave comprometimento  desses implode a ordem 
constitucional democrática. Os limites da interferência  do Estado nas 
liberdades dos indivíduos em contrapartida com os deveres  estabe-
lecidos na Constituição Federal de 1988 de garantir o direito funda-
mental  à saúde garantido mediante políticas sociais e econômicas que 
visem a redução  do risco de doença e de outros agravos bem como ao 
acesso universal e  igualitário às ações e serviços para sua promoção, 
proteção e recuperação.  Objetivos: Destacar de forma geral que a 
saúde é um direito social,  expressamente resguardado pela Consti-
tuição Federal em seus artigos 6º e 196, tratando-se de direito de 
segunda dimensão, que estabelece uma prestação  positiva do Estado, 
se relacionando diretamente com os objetivos de justiça  social e com 
o direito à vida. A saúde surge como competência comum dos entes  
federativos, voltando-se, à análise comparativa de ambos direitos fun-
damentais  frente à atual situação ocasionada pelo COVID-19 é certo 
que o Estado não pode  prestar uma proteção insuficiente aos indiví-
duos ou sequer restringir  excessivamente os direitos fundamentais à 
saúde e à vida. Método utilizado: A  metodologia será indutiva, com 
a devida abordagem e considerações  fundamentais para o desenvol-
vimento do tema. Resultados alcançados: Por  tratar-se de um projeto 
de pesquisa, a mesma se encontra em sua fase de  elaboração, coleta 
de dados e levantamento bibliográfico para a pesquisa. 

Referências 

SILVA, José Afonso da. Curso direito constitucional positivo. São 
Paulo:  Malheiros, 1994, p.110.
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CENSURA, LIBERDADE DE EXPRESSÃO E O DISCURSO DO ÓDIO 
– UMA ANÁLISE SOBRE A MEDIDA CAUTELAR REFERENTE  À  
MÍDIA “ESPECIAL DE NATAL PORTA DOS FUNDOS -NETFLIX”

COPPE, Clara Maia1; BRASIL, Deilton Ribeiro2 

Introdução: Considerando o avanço tecnológico, que ocorreu na últi-
ma década, percebe-se como a liberdade de expressão expandiu-se 
para esse cenário, modo pelo qual as pessoas utilizam, também, para 
praticar o discurso do ódio. Dessa forma, é de grande importância 
observar os limites impostos pela legislação vigente, bem como escla-
recer o conteúdo normativo do direito à liberdade de expressão como 
direito fundamental. O tema demostra-se relevante ao se inserir no 
atual contexto político-social, e por discutir no âmbito do Direito, uma 
possível limitação para tal direito fundamental. Ressalta-se a impor-
tância da liberdade de expressão como direito fundamental essencial 
nas democracias, principalmente pelo fato da Constituição Federal de 
1988, pós-ditadura militar, declara que o Brasil constitua-se em  Es-
tado Democrático de Direito. Problema de pesquisa: O exercício do 
direito fundamental à liberdade de expressão é ilimitada e autoriza 
o discurso de ódio? Objetivos: Elucidar os limites da liberdade de 
expressão no Estado Democrático de Direito. Esclarecer o conceito de 
liberdade de expressão, discurso de ódio e Estado Democrático de 
Direito, ressaltando a importância da Constituição de 1988. Analisar 
os fundamentos da mediada cautelar na reclamação 38.0782 Rio de 
Janeiro, referente à mídia “Especial de Natal Porta dos Fundos - Ne-
tflix”.  Demostrar os efeitos da censura, como violadora dos direitos 
fundamentais. Método utilizado: A metodologia será indutiva, com a 
devida abordagem e considerações fundamentais para o desenvolvi-
mento do mesmo. Resultados alcançados: Por tratar-se de um projeto 

1  Acadêmica do Curso de Direito da Faculdade Santo Agostinho de Sete Lagoas - 
FASASETE/AFYA.

2  Doutor em Direito. Professor orientador da Disciplina de Metodologia da Pesquisa 
em Direito da Faculdade Santo Agostinho de Sete Lagoas - FASASETE/AFYA.
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de pesquisa, a mesma se encontra em sua fase de elaboração, coleta 
de dados e levantamento bibliográfico para a pesquisa.
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A INEFICÁCIA DAS MEDIDAS PROTETIVAS NO ÂMBITO DA LEI 
11.340/06 – LEI  MARIA DA PENHA 

BARCELOS, Daniele Machado1; BRASIL, Deilton Ribeiro2 

Introdução: O presente trabalho pretende demonstrar a importância 
de ter medidas  protetivas eficientes para mulheres vítimas de violên-
cia doméstica, onde muitas  vezes após a agressão há a necessida-
de da utilização de alguma medida protetiva  urgente que garanta 
a efetividade da prestação jurisdicional. Será feito uma análise  de 
todas as medidas protetivas e sua aplicação em todo o processo e 
também após  seu encerramento, fazendo um comparativo histórico, 
com o intuito de contextualizar  o exposto pela lei nº 11.340/06. 
Nesse sentido verifica-se a mudança que houve na  legislação com 
a criação da lei “Maria da Penha”, após a condenação do Brasil na  
Comissão Internacional de Direitos Humanos, pela negligência, omissão 
e  impunidade no caso de “Maria da Penha Fernandes”, a qual sofreu 
tentativa de  homicídio pelo cônjuge, além das inúmeras agressões 
que ele praticava com a  esposa e filhas. Busca-se mensurar o tempo 
em que essas medidas são inseridas  na proteção da vítima após a 
agressão, analisando se o tempo é hábil, se todo esse  mecanismo é 
suficiente, ou, há falhas; e abordar detalhadamente cada uma das  
medidas e sua disposição. Problema de pesquisa: As famílias são 
a base da  sociedade e a violência doméstica é um dos fenômenos 
sociais que mais recebeu  destaque nos últimos anos, principalmente a 
relativa à mulher. A violência é  devastadora no âmbito familiar, po-
dendo causar reflexos na esfera escolar, na  saúde e no trabalho. A Lei 
nº 11.340/06, que cria mecanismos para coibir a violência  doméstica 
e familiar contra a mulher, trouxe benefícios para a minimização do  
problema, porém, se não houver uma fiscalização que realmente seja 

1   Acadêmico do 7º período do Curso de Direito da Faculdade Santo Agostinho de 
Sete Lagoas - FASASETE/AFYA. 
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eficiente, as  medidas protetivas, relacionadas na referida lei, não 
garantem a proteção integral da  vítima violentada e nem dos seus 
dependentes, vindo a gerar um sentimento de  impunidade no autor da 
agressão. Nota-se que a ineficácia das medidas afeta negativamente 
as vítimas de violência doméstica. O artigo 22 da lei 11.340/06 é  
taxativo quanto as possibilidades de proteger a vítima do seu agres-
sor, apesar de  todas as informações disponíveis e uma lei específica 
para tratar do assunto,  mulheres são violentadas a todo momento no 
Brasil e infelizmente muitos casos não  são denunciados pela vítima nas 
primeiras agressões ou em caso mais drástico nunca denunciado, o que 
dificulta a punibilidade e aumenta ainda mais a sensação  de imuni-
dade do agressor. A violência doméstica sofrida pela mulher ocorre  
diariamente e entender qual é o problema das medidas protetivas e 
a sua ineficácia  é o primeiro passo para buscar uma possível solução 
para violência doméstica, que  é um problema social e que necessita 
ser sanado. Objetivo: Verificar as possíveis  deficiências das medidas 
protetivas e a sua ineficácia perante a quantidade  significativa de 
números excessivos de casos envolvendo a mulher como vítima de  vio-
lência doméstica. Averiguar a aplicação e fiscalização da legislação 
pertinente à proteção à mulher nesse tipo de crime durante o processo 
e após o seu  encerramento. Método utilizado: O método a ser uti-
lizado é o indutivo com a  abordagem de categorias consideradas 
fundamentais para o desenvolvimento do  tema sobre a ineficácia das 
medidas protetivas no âmbito da Lei 11.340/06 – Lei  Maria da Pe-
nha. Resultados alcançados: Por tratar-se de um projeto de pesquisa,  
a mesma se encontra em sua fase de elaboração, coleta de dados e 
levantamento  bibliográfico para a pesquisa. 
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VIOLÊNCIA CONTRA A MULHER EM TEMPOS DE PANDEMIA:  
FEMINICÍDIO, UMA “PANDEMIA” LONGÍNQUA E SUBNOTIFICADA 

FRANÇA, Dardania Leite¹, GOMES, Thays Moreira¹, VIEIRA, Ana 
Vitória do  Carmo¹, LIMA, Emília Agnes Assis² 

A presente pesquisa tem por objetivo analisar o aumento de casos de 
violência  contra a mulher agravada pelo isolamento social derivado 
da pandemia atual,  causada pelo novo Coronavirus (Covid-19). Esse 
é um assunto que perpetua,  mesmo que assegurado pela Lei 11.340 
(Lei Maria da Penha), assim o senário  atual contribui para que as 
vítimas convivam mais tempo com os agressores, tornando a violência 
mais acessível ao ofensor. A Ouvidoria Nacional de  Direitos Huma-
nos informou aumento, de violência contra mulher, de 14% até  abril 
neste ano de 2020 em relação ao mesmo período do ano passado. 
Em  razão desse aumento, o Senado, aprovou no dia 03/06/2020 
o Projeto de Lei nº  1.291/2020, tornando essenciais as medidas de 
enfrentamento à violência  doméstica e familiar, cometidas contra mu-
lheres e outros. Juntamente à  iniciativa do Senado, existem alguns 
projetos sociais criados pela sociedade,  com intuito de auxiliar, de-
nunciar e evitar possíveis feminicídios. Esses  programas, debatidos em 
redes sociais, expõe agressores, histórias de  superação e recebem 
denúncias para que sejam atendidas adequadamente pela Central de 
Atendimento à Mulher, com o número 180. Embora inúmeras  iniciativas 
governamentais e sociais benéficas, há ainda uma subnotificação  dos 
casos de violência, visto que fatores influenciam para que não ocorra 
a  realização de denúncias, como ser impedida pelo agressor com 
ameaças, não  ter conhecimento do funcionamento das medidas prote-
tivas de forma remota,  receio de procurar ajuda pessoalmente, como 

¹  Acadêmicos do curso de Direito da Faculdade Santo Agostinho de Sete Lagoas 
- FASASETE/AFYA. dardanialeite@gmail.com; thaysmoreiragomes18@gmail.com; 
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tantos outros impedimentos.  Enquanto muitos estão preocupados ape-
nas com a doença causada pelo  Covid-19, existe uma “pandemia” 
chamada Feminicídio, que perpetua em  nosso meio por milênios. É de 
suma importância a discussão sobre o assunto,  uma vez que a justiça 
é benevolente na aplicação das Leis em vigor, não dão um basta no 
homem que se acha o dono da caverna, o violento tem que ser  para-
do, para que suas desobediências à Lei e falta de respeito ao corpo 
físico  e mental de uma mulher, seja detida, de forma que o agressor 
possa ser  corrigido sendo preparado para retornar ao convívio em 
sociedade, sabendo  respeitar e valorizar a mulher.
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MEDIDAS CAUTELARES ALTERNATIVAS DA PRISÃO E A SUA 
EFICÁCIA NO ÂMBITO DO DIREITO PENAL BRASILEIRO

TEIXEIRA, Felipe de Almeida ; BRASIL, Deilton Ribeiro 

Introdução: O presente trabalho pretende demonstrar a importância 
das medidas cautelares de decretação de prisão existentes no Código 
de Processo Penal onde muitas vezes com a tramitação do processo 
criminal é necessária a utilização de medidas urgentes que garantam 
a efetividade prestação jurisdicional. Analisar-se-á suas principais ca-
racterísticas, aplicações no campo judicial bem como um retrospec-
to histórico do instituto com o escopo de contextualizar a gênese do 
Direito processual penal no Brasil. Também se tece comentários so-
bre os mecanismos que inovaram a legislação no que diz respeito a 
proteção dos direitos fundamentais a partir uma análise histórica até 
chegar na aplicação moderna. No mesmo sentido, verifica-se como a 
Constituição Federal de 1988 influenciou tais mudanças no Código de 
Processo Penal que é balizado por direitos e garantias fundamentais 
até o advento da Lei nº 12.403/11 e identificar quais foram as mo-
dificações trazidas por essa lei e suas consequências para o controle 
sobre a aplicação das medidas, o poder geral de cautela e analisar 
como a as medidas cautelares diversas da prisão trouxeram um cará-
ter de excepcionalidade para a prisão preventiva, as quais serviram 
como forma de amenizar a situação precária do sistema penitenciá-
rio brasileiros. Procurar-se-á compreender a mens legis ao introduzir 
na legislação em questão as medidas alternativas à prisão, em vir-
tude do falido sistema prisional e respeito aos princípios e garantias 
fundamentais insculpidos na Constituição Federal de 1988. Problema 
de pesquisa: A precariedade do sistema carcerário brasileiro é uma 
realidade constatada pelos meios de comunicação que noticiam re-

1 Acadêmico do 7º período do Curso de Direito da Faculdade Santo Agostinho de 
Sete Lagoas - FASASETE/AFYA.
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beliões onde prevalece a barbárie. O ponto que culmina a grande 
problemática em questão é a superlotação de presos. Os apenados 
são depositados em lugares insalubres sem condições de higiene, onde 
são expostos a corrupção e a criminalidade, permanecendo ociosos 
sem nenhuma atividade que contribua para sua ressocialização evi-
denciando a omissão do Estado em cumprir com o objetivo central da 
pena, que é recuperar e reintegrar o indivíduo à sociedade após o seu 
cumprimento, conforme determinado em nossa Constituição Federal de 
1988 e na Lei de Execução Penal. Diante dessa ineficácia e omissão do 
Estado, faz se necessário a discussão de uma solução efetiva para a 
crise no sistema prisional e dentre essas possíveis soluções as medidas 
cautelares vem se mostrando eficazes para garantir a redução dos nú-
meros de encarcerados no Brasil e a ressocialização dos detentos. Ob-
jetivo: Tem-se como objetivo analisar até em que medida são eficazes 
as medidas cautelares alternativas à prisão convencional e de que for-
ma elas fazem com que os detentos possam estar inseridos na socieda-
de sem deixar de cumprir suas penas. Também é necessário comparar 
os efeitos que as medidas cautelares têm sobre os apenados e como 
elas auxiliam para que eles sem sintam parte da sociedade, sendo 
reinseridos no sistema social para usufruírem de novas oportunidades 
de vida. Método utilizado: O método a ser utilizado é o indutivo 
com a abordagem de categorias consideradas fundamentais para o 
desenvolvimento do tema sobre as medidas cautelares alternativas à 
decretação de prisão no âmbito do direito penal brasileiro. Resulta-
dos alcançados: Por tratar-se de um projeto de pesquisa, a mesma se 
encontra em sua fase de elaboração, coleta de dados e levantamento 
bibliográfico para a pesquisa
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HOLOCAUSTO PSIQUIÁTRICO BRASILEIRO: UM RECORTE 
HISTÓRICO  SOBRE O MUNICÍPIO DE BARBACENA 

PEREIRA, Gislaine Vieira1; BRASIL, Deilton Ribeiro2 

Introdução: Holocausto Brasileiro ocorreu na cidade de Barba-
cena - MG, um  hospital psiquiátrico fundado em 12 de outubro 
de 1903, edificado em terras da  Fazenda da Caveira com uma 
extensão de 8 mil metros quadrados, propriedade de  Joaquim 
Silvério dos Reis, inicialmente como um hospital para tuberculosos 
e depois  destinado a paciente mentais que logo passou a ser 
chamado como o Colônia, situado  numa região com clima de 
montanha o que na época era propício e considerado o  me-
lhor tratamento para pacientes tuberculosos e passando depois 
a ser também  considerado bom e eficaz para tratamentos de 
pacientes com quadro psiquiátrico. Construído na mesma época 
um cemitério cujo nome era Cemitério da Paz, a fim de  servir 
ao hospital Psiquiátrico. A Colônia atuou por 8 décadas como 
um manicômio  que recebia seus pacientes internados à força, 
submetidos a frio, fome e doenças,  sem nenhuma condição dig-
na de vida em desacordo com a Constituição. Estes  pacientes 
foram torturados, violentados e mortos, seus cadáveres vendidos 
servindo  de pesquisas as universidades de medicina e as os-
sadas comercializadas. Após o  fechamento, seus pouquíssimos 
sobreviventes foram transferidos para abrigos e seus  direitos 
resguardados, passando a receber indenização do Estado. Pro-
blema de  pesquisa: A história da loucura foi tradicionalmente 
marcada por diversas rupturas.  Michel Foucault (1978) trou-
xe a descontinuidade da loucura em sua obra “A História  da 
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Loucura na Idade Clássica”. A loucura seria apropriada como 
especialidade  médica, instituindo assim a primeira ruptura do 
antigo modelo de assistência aos  alienados. A loucura, sobre-
tudo, quando está associada à indigência coloca  problemas de 
ordem pública, cuja repressão deve ser reorganizada de modo  
homogêneo a nível nacional. Daí a necessidade de banir do es-
paço social todos  aqueles que de alguma forma poderiam tra-
zer problemas para a tal ordem publica. Reclusos em instituições 
que não tinham quaisquer objetivos terapêuticos, esses  indivídu-
os carregavam o estigma de loucos, perdendo sua identidade e 
o direito à  cidadania. Objetivos: Fazer a análise do processo 
de assistência psiquiátrica no  município de Barbacena, desde 
a instalação do modelo tradicional até o início do  processo de 
reforma psiquiátrica. Realizar um levantamento histórico sobre 
a  institucionalização da loucura, com ênfase nos primórdios e na 
expansão das práticas  de confinamento hospitalar no município 
de Barbacena - MG. Método utilizado: A  metodologia será in-
dutiva, com a devida abordagem e considerações fundamentais 
para o desenvolvimento do tema. Como procedimentos metodo-
lógicos proceder-se-á  a uma busca documental em relatórios, 
reportagens, projetos e demais fontes  primárias. Resultados 
alcançados: Por tratar-se de um projeto de pesquisa, a  mesma 
se encontra em sua fase de elaboração, coleta de dados e le-
vantamento  bibliográfico para a pesquisa. 
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O PRINCÍPIO DA PRESUNÇÃO DE INOCÊNCIA E A EXECUÇÃO 
PROVISÓRIA DA SENTENÇA PENAL CONDENATÓRIA PROFERIDA 
PELO TRIBUNAL DO JÚRI: ANÁLISE DO ARTIGO 492, I ALINEA “E”

ROSA, Ianca Larissa Alves1; BRASIL, Deilton Ribeiro2 

Introdução: Tendo em vista as recentes alterações no Código Penal 
Brasileiro e no Código de Processo Penal pela Lei 13.964/2019 (Pa-
cote Anticrime), eclode a necessidade de verificar a eventual (in)cons-
titucionalidade causada pelas mudanças em face dos princípios con-
solidados pela Constituição Federal de 1988. Demonstrada a grande 
relevância social, por tratar-se de direitos fundamentais como a liber-
dade, a dignidade da pessoa humana e do julgamento pelo Tribunal 
do Júri inerentes ao réu, aferido ao anseio da sociedade pela efetiva 
justiça, no que tange os crimes contra a vida. Problema de pesquisa: 
Há possibilidade de violação do princípio da Presunção de Inocência 
pelo cumprimento provisório da sentença penal condenatória profe-
rida pelo Tribunal Júri, com fundamento no princípio da Soberania 
dos Veredictos? Objetivos: Demostrar que a execução provisória das 
penas superiores há 15 anos conforme alteração do artigo 492, inciso 
I alínea “e” do Código de Processo Penal pela Lei nº 13.964/2019, 
denominada Pacote Anticrime, é (in)constitucional, mesmo com funda-
mento no princípio da soberania dos veredictos. Bem como, analisar a 
colisão do Princípio da Presunção de Inocência ou não culpabilidade 
consagrado pela Constituição Federal de 1988 com o princípio da 
Soberania dos Veredictos estabelecido no artigo 5°, XXXIII, alínea “c”. 
Método utilizado: O método de pesquisa a ser utilizado será dedu-
tivo, com utilização de material bibliográfico e documentação legal, 
pesquisas teóricas, para fundamentação da compreensão particular. 
Resultados alcançados: Tratando-se de um projeto de pesquisa, o 
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mesmo pertence a fase de investigação, coleta de dados e levanta-
mento bibliográfico. 
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AS GARANTIAS FUNDAMENTAIS E OS DIREITOS DE ACESSO À 
ÁGUA POTÁVEL DIANTE DE UMA FUTURA CRISE DE ESCASSEZ 

HÍDRICA GLOBALIZADA

SILVA, Isadora Laís Fernandes da1; BRASIL, Deilton Ribeiro2  

Introdução: Nestes milhares de anos em que a humanidade habita a 
terra, a sociedade esteve e está em constante evolução. As situações 
concretas da vida real, o modo de se organizar e de pensar constituiu, 
em muita das vezes, um impulso para as revoluções que aconteceram. 
A soberania dos monarcas; em detrimento da liberdade dos súditos, 
os privilégios dos nobres e ricos; e em contrapartida a miséria e os 
poucos direitos de participação na vida política dos servos. Tais situ-
ações foram ponta pé incial para a busca e a conquista de direitos 
fundamentais. Assim, geração após geração, a comunicação levando 
informação, e esta por sua vez levando conhecimento fez com que se 
consolidassem de maneira essencial direitos que eram cerceados de 
diferentes povos. De forma positivada, em constituições de países e 
em tratados entre nações, os direitos fundamentais ganharam força e 
concretude. Deste modo, desde a primeira geração, que compreende 
os direitos de liberdade do indivíduo, até a geração atual, a sexta 
dimensão que diz respeito aos direitos sobre a água, percorreu-se 
um longo caminho. Portanto, a água, sendo elemento vital ao ciclo 
terrestre, deve ser alvo de especial proteção, não só no sentido legal, 
mas também no que diz respeito às condutas humanas, englobando, 
inclusive, o atuar de inúmeras outras áreas, como geologia, agronomia, 
medicina, entre outras. Problema de pesquisa: Por este motivo é im-
portante ponderamos em como os direitos fundamentais de acesso à 
água potável serão garantidos diante de uma crise de água em esca-
la mundial? A legislação que regulamenta a utilização racional desse 
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recurso hídrico, considerado como direitos de sexta dimensão, terá al-
guma concretude diante de uma crise globalizada?Como bem leciona 
Zulmar Fachin e Deise M. da Silva (2011, p.13) além de ser peça 
fundamental para os fenômenos vitais, a água também é importante 
aos processos industriais, o que demonstra o outro viés da sociedade 
em que vivemos pós-revolução industrial. Portanto, as atitudes tomadas 
hoje com relação a este bem essencial determinarão o modo de se re-
lacionar das gerações futuras. Alguns fatores já apontam como o pla-
neta está sobrecarregado, tais como: crescimento populacional sem a 
devida estrutura e organização urbana; modo de viver da sociedade 
atual e o consequente desperdício de recursos naturais, principalmente 
a água, e muitos outros fatores. Estes sinais exigem um olhar diferente 
em como tratar o planeta para que ele continue sendo habitado, olhar 
complementarmente jurídico (FACHIN; SILVA, 2010, p.16). Objetivos: 
Explicitar o amparo e a aplicação legal que os direitos/deveres so-
bre a água traduzem, analisando conjuntamente o tratamento real 
que é dado a este elemento da natureza. Analisar o contexto em 
que surgem os direitos fundamentais diante de situações concretas da 
vida humana, para averiguar a necessidade da garantia do acesso à 
água potável como direito de sexta dimensão na Constituição Federal 
de 1988. Método utilizado: O método utilizado para realização do 
trabalho foi o indutivo, com a abordagem de categorias consideradas 
fundamentais para o desenvolvimento do tema. Resultados alcança-
dos: Por tratar-se de um projeto de pesquisa, a mesma se encontra em 
sua fase de elaboração, coleta de dados e levantamento bibliográfico 
para a pesquisa.
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AS SOCIEDADES COOPERATIVAS E A NECESSIDADE DO 
TRATAMENTO  TRIBUTÁRIO UNIFORME 

RICZ, Janaína de Carvalho1; BRASIL, Deilton Ribeiro2 

Introdução: No Brasil, atualmente, as cooperativas são classificadas 
em 07 ramos de atuação: Agropecuárias, Consumo, Crédito, Infraes-
trutura, Saúde, Cooperativas de trabalho e produção de Bens e Servi-
ços, e Cooperativas de  Transporte. Mas afinal, o que é um Ato Coope-
rativo? De acordo com a Lei  5764/71 em seu artigo 79, dispõe sobre 
o Ato Cooperativo, na qual se  denominam como atos cooperativos 
os praticados entre as cooperativas e seus  associados, entre estes e 
aquelas e pelas cooperativas entre si quando  associados, para a con-
secução dos objetivos sociais. Cabe ressaltar, que cada  ramo de atua-
ção das cooperativas, aplica-se uma tributação especifica e  alíquotas 
diferenciadas para cada segmento, pois, a cooperativa não possui  
isenção tributaria, ao contrario, na pratica, pagam a mesma carga 
tributaria de  uma empresa normal. Problema de pesquisa: A Cons-
tituição Federal  estabelece em seu art. 146, alínea c, inciso III, que a 
tributação das  cooperativas deverá ser estabelecida em consonância 
com Lei complementar,  nas quais traçam normas gerais em matéria de 
legislação tributaria, dando-lhe o tratamento adequado, desde que 
haja o fato gerador para pagar o tributo. Seu escopo é desempenhar 
estratégias e métodos em prol de benefícios coletivos, em determina-
da atividade econômica, ou seja, seus princípios se  baseiam na iden-
tidade de propósitos e interesses dos cooperados, através de  ações 
conjuntas, para obtenção do resultado útil e comunitário. Objetivo: 
Notabilizar as sociedades cooperativas no Brasil, a importância do 
seu fomento  e o seu adequado tratamento tributário. As cooperativas, 
mesmo sendo  previstas na Constituição, através da Lei 5.764/71, não 
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são vislumbradas, e  muitos desconhecem seu verdadeiro objetivo e sua 
relevância na economia  brasileira. Método utilizado: O método a ser 
utilizado é o indutivo com a  abordagem de categorias consideradas 
fundamentais para o desenvolvimento  do tema sobre as sociedades 
cooperativas e o seu devido tratamento no  âmbito do ordenamento 
jurídico. Resultados alcançados: Por tratar-se de um  projeto de pes-
quisa, a mesma se encontra em sua fase de elaboração, coleta  de 
dados e levantamento bibliográfico para a pesquisa.  
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A USUCAPIÃO EXTRAJUDICIAL NO NOVO CÓDIGO DE PRO-
CESSO CIVIL: INOVAÇÃO E APLICABILIDADE NAS ATIVIDADES 

EXTRAJUDICIAIS BRASILEIRAS

GOMES, Janderson Santos1; BRASIL, Deilton Ribeiro2 

Introdução:O presente trabalho tem como objetivo analisar a imple-
mentação do advento do novo Código de Processo Civil, instituído 
pelo Lei n. 13.105 d e 2015, a usucapião, que antes só era possível 
somente pela via jurisdicional, passou a ser admitida também extraju-
dicialmente. O artigo 1.071 do novo CPC/2015 acrescentou o artigo 
216-A à Lei de Registros Públicos (LRP – Lei n. 6.015/73), como forma 
de desjudicialização dos processos em que não exista lide e tenham 
por objeto imóveis disponíveis. Desde então, o que era inexistente no 
ordenamento jurídico brasileiro, passou a ser uma opção aos que pre-
tendem ver reconhecida sua propriedade e demais direitos reais pas-
síveis de usucapião, através da posse contínua, podendo utilizar além 
do procedimento judicial o extrajudicial com intuito de agilizar o pro-
cedimento. Problema de pesquisa: O intuito do legislador foi de tor-
nar o procedimento de usucapião menos burocrático e duradouro, de 
forma com que o judiciário possa ser descongestionado, sendo assim 
benéfico a ambas as partes. Mas com a chegada dessa novidade no 
CPC, gerou a dúvida de que se colocando em pratica, essa alteração 
realmente trouxe praticidade no seu procedimento, descongestionando 
o judiciário e trazendo agilidade para o usuário. Objetivo: A referente 
pesquisa tem por objetivo verificar os principais aspectos que limitam 
a aplicabilidade do procedimento da usucapião, e se a referente lei 
realmente trouxe benefícios aos interessados e para o poder judiciá-
rio, e como é o funcionamento e limites dispostos ao método extrajudi-
cial no Brasil. Método utilizado: O método utilizado para a realização 
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do trabalho é o indutivo com a abordagem de categorias conside-
radas fundamentais para o desenvolvimento do tema a respeito da 
utilização da usucapião extrajudicial no novo código de processo civil. 
Resultados alcançados: Como se trata de um projeto de pesquisa ain-
da em andamento, que se encontra na fase de busca de bibliografia, 
leitura e fichamento, ainda não se tem concluído os resultados finais.

Referência

AMARAL, A. C. A. B.; BOLIVAR, D. M. C.; FRANCO, L. M. A. Usucapião 
Extrajudicial: questões notariais, registrais e tributárias. 2. ed. Leme
-SP: Editora JH Mizuno, 2019



VII Fórum Integrado de Ensino, Pesquisa e Extensão - FASASETE, v. 4, n. 1/2020

Faculdade Santo Agostinho de Sete Lagoas - FASASETE/Grupo AFYA Educacional34

1  Acadêmico do curso de Direito da Faculdade Santo Agostinho de Sete Lagoas - 
FASASETE/AFYA.

EXTRATIVIDADE: UMA ANÁLISE SOBRE A 
CONSTITUCIONALIDADE DA COMBINAÇÃO DE LEIS PENAIS NO 

TEMPO PARA BENEFICIAR O RÉU

SILVA, Jonathan Ferreira dos Santos1

Signatária da Convenção Americana de Direitos Humanos, a Repúbli-
ca Federativa do Brasil reafirma a exceção da irretroatividade da lei 
penal no quinto artigo de sua Constituição Federal promulgada em 
1988, explicita ainda, a adesão, em seu segundo artigo, à estrutura 
essencial ao Estado Democrático de Direito: a tripartição dos poderes 
proposta pelo filósofo Monstesquieu. A possibilidade da conjugação 
feita pelo magistrado de parte de norma penal revogada com outra 
revogadora para beneficiar o agente que cometeu o ilícito penal ao 
tempo da primeira intriga diversos juristas no que tange a eventual 
ameaça à harmonia entre as esferas legislativa e judiciária, trazendo 
à discussão a possível inconstitucionalidade da atuação do aplicador 
da lei. Surgem então alguns questionamentos: ocorrendo hipótese de 
vigência de norma penal superveniente ao fato criminoso que fosse 
parcialmente benéfica e parcialmente maléfica ao agente que rece-
beu a sansão prevista na lei revogada, poderia o juiz aplicar apenas 
o que fosse conveniente ao réu? Estaria ele criando um tipo penal e, 
desse modo, se apropriando indevidamente de função tipicamente le-
gislativa? Através de apuração bibliográfica e jurisprudencial sobre o 
assunto, detectou-se divergências entre as fontes. Inicialmente os tribu-
nais superiores eram mais receptivos à tese sobre a possibilidade de 
conjugação, posteriormente o entendimento foi alterado radicalmente, 
a ponto de o STJ dispor súmula no sentido de que ““é cabível a apli-
cação retroativa da Lei n. 11.343/2006, desde que o resultado da 
incidência das suas disposições, na íntegra, seja mais favorável ao réu 
do que o advindo da aplicação da Lei n. 6.368/1976, sendo veda-
da a combinação de leis”. Lamentavelmente, essa é a jurisprudência 
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que impera hodiernamente! Busca-se debater se deve-se admitir que 
o rigor das formalidades exigidas pelas competências institucionais 
seja causa de impedimento para a atuação do magistrado em face 
às garantias principiológicas que regem o Direito Penal Brasileiro, es-
tas conquistadas a tanto custo, ao longo da História, para impedir 
as atrocidades que outrora foram causadas pelas arbitrariedades 
estatais. Conclui-se ao final que o garantismo penal deve prosperar, 
pois princípio constitucional preponderante. Caso houvesse preciosismo 
exacerbado, também seria inconstitucional a norma penal em branco 
heterogênea – quando o complemento é estabelecido pelo Ministé-
rio da Saúde, por exemplo – pois regulada com auxílio de Poder 
Executivo. Todavia, tal combinação de leis penais deve ser feita com 
maestria e quando cabível! Nessa esteira, convém brilhante crítica de 
Andreas Eisele, na qual afirma que a possibilidade da combinação de 
duas leis não se limita ao aspecto formal, mas ao seu conteúdo. Caso 
sejam compatíveis entre si, não há incoerência na aplicação de ambas, 
mas o contrário seria caracterizado inovação legislativa, decorrente 
de finalidades teleológicas distintas. Resultados valiosos não causam 
temor e insegurança, ao contrário, evidenciam a observância de um 
Estado que se preocupa com o prisma da Bíblia Política: a dignidade 
da pessoa humana, em sua completude.
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GRITOS ENSURDECIDOS DE MULHERES RELIGIOSAS: VIOLÊNCIA E 
VULNERABILIDADES

GOMES, Jorge Luiz Gray1; LOYOLA, Gabriela2  

Resumo: Muitas freiras e irmãs estão sofrendo determinados tipos de 
violência: imposições de algumas superioras e alguns bispos; assédio 
moral; violência física e psicológica; discriminação; desvalorização; 
até chegar à exclusão. O encontro dessas mulheres com as imposições 
de instâncias superiores faz de suas vidas, algo que as deixam vulne-
ráveis e com indícios de depressão, tendo como saídas: deixarem a 
vida religiosa, permanecerem sofrendo as exclusões ou lutarem por 
sua vocação. Esta comunicação partiu da seguinte problematização: 
Qual a reflexão diante de sofrimentos de violências e de vulnerabi-
lidades de freiras e irmãs em suas vidas cotidianas? O objetivo prin-
cipal é: A narrativa de mulheres na vida religiosa e suas superações 
diante de situações vulneráveis, com responsabilidade e lutas. Os ob-
jetivos secundários são: 1. Narrar fatos de mulheres religiosas a partir 
de suas experiências de luta nas situações de violência e imposições; 
2. Mostrar como essas mulheres se mantém nas suas responsabilidades, 
tendo por base o Direito Canônico; 3. Proporcionar reflexões com a 
bioética nas situações de vulnerabilidades com perspectivas de diá-
logo inter-relacional e de deliberação ética. A metodologia aplicada 
será a partir das narratividades das irmãs e freiras, suas buscas por 
procuradores para defendê-las, a partir das referências de outras 
mulheres bioeticistas e canonistas, tendo em vista o biodireito. Resul-
tados: As irmãs ou freiras citadas apresentaram recurso especial e 
extraordinário às instâncias superiores. A justificativa está na relevân-
cia da bioética e do direito canônico, para solucionar temas atuais de 
violência contra a mulher e proporcionar possibilidades de escolhas 
diante dos desafios, tendo em vista a busca por direitos e dignidade.
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O ACORDO DE NÃO PERSECUÇÃO PENAL E A AMPLIAÇÃO 
DA JUSTIÇA NEGOCIAL NO BRASIL: UM OLHAR CRÍTICO A 

SELETIVIDADE PENAL

TEIXEIRA, Júlia Lages1; BRASIL, Deilton Ribeiro2 

Introdução: No que tange, a elaboração do instituto do acordo de não 
persecução penal e a ampliação da justiça negocial no direito penal 
brasileiro, tem-se que, no atual contexto, existe uma fundamental inda-
gação sobre a elaboração desse tipo de acordo, que estaria pautado 
na seletividade da criação da norma penal incriminadora, e se o ins-
tituto cumpre de fato a promessa de promover a mitigação da crimi-
nalidade brasileira. Destarte, ocorre a ampliação da justiça negocial, 
através do instituto já utilizado pelo Ministério Público em Resolução 
181/2017, que consiste no acordo de não persecução penal, pela Lei 
13.964/2019, conhecido como Lei Anticrime, que inseri no Código de 
Processo Penal, o artigo 28-A. O acordo, assim como as demais formas 
de justiça negocial, objetiva tornar o sistema de justiça criminal mais 
célere e eficiente, bem como acarretar a diminuição do encarceramen-
to no país, que vive com o problema de superlotação prisional. Por 
conseguinte, faz-se necessário percorrer ainda, sobre a experiência da 
justiça penal negociada no país, para que possa compreender quais os 
procedimentos negociais adotados ao longo do tempo até a criação 
do referido acordo, bem como abarcar o problema da seletividade 
na sua elaboração. Problema de pesquisa: O ordenamento jurídico, 
adotou formas de desburocratização ao acesso à justiça criminal, prio-
rizando a solução consensual de conflitos, e maneiras alternativas de 
negociação da sanção punitiva. Assim, a Lei nº 9.099/1995 dispõe 
acerca dos Juizados Especiais Criminais, que utilizam métodos de ne-
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gociação, bem como preveem os institutos da transação penal e da 
suspensão condicional do processo. Por sua vez, a Lei nº 12.850/2013 
(Lei de Combate ao Crime Organizado) cria a figura da colaboração 
premiada, reforçando a ideia de negociação na justiça criminal, e 
afinal a inclusão do acordo de não persecução penal. Ao passo que, 
na criminalidade brasileira, tem-se como os crimes que mais encar-
ceram, aqueles derivados da “criminalidade tradicional” (crimes de 
roubo, extorsão, tráfico de droga, etc.) cometidos em sua maioria, por 
indivíduos da população com baixo grau de renda e escolaridade. 
Estes, com pena mínima superior a 4 anos, não poderão ser objeto do 
acordo de não persecução penal. Por outro lado, os crimes conhecidos 
como de “colarinho branco”, crime de lavagem de capitais, corrupção, 
e etc., cometidos pelos políticos, pela classe empresária, e entre outros, 
não são considerados pelo ordenamento, crimes violentos e tampouco 
como hediondos, e por isto, podem-se valer de tal instituto. A hipótese 
dessa forma, se concentra sobre a (in)dispensabilidade do acordo de 
não persecução penal tendo em vista que o ordenamento jurídico já 
possui institutos que propiciam a chamada justiça negocial penal, posto 
que o referido instituto encontra-se eivado de seletividade. Objetivo: 
Esclarecer as diferentes formas de negociação penal que se apre-
sentam como solução para a morosidade e complexidade do poder 
judiciário se efetivamente corroboram com a celeridade processual 
ou se estariam alicerçadas na seletividade de classes menos favore-
cidas frente a criminalidade conhecida como clássica. Verificar dentre 
os crimes que são abarcados pelo acordo, em que contexto sociais e 
econômicos estão os indivíduos que os praticam, frente a seletividade 
na norma penal incriminadora. Método utilizado:  O método utilizado 
para a realização do trabalho é o indutivo, com a abordagem de ca-
tegorias consideradas fundamentais para o desenvolvimento do tema 
a respeito do instituto do acordo de não persecução penal e amplia-
ção da justiça negocial, sob um olhar crítico da seletividade no Brasil. 
Resultados alcançados: Percebe-se que o sistema penal, ainda que 
com a ampliação da justiça negocial que dispõe sobre o acordo de 
não persecução penal, afasta aparentemente o objetivo de diminuir 
a criminalidade uma vez que não foi criado como meio “preventivo” 
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de forma a afastar os crimes e sim como uma ferramenta “pós-crime”, 
colaborando para uma seletividade na elaboração da norma penal. 
Logo, por se tratar de um projeto de pesquisa, a mesma se encontra 
em sua fase de investigação e levantamento bibliográfico para a pes-
quisa em questão. 
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A IDENTIFICAÇÃO DO INDIVÍDUO E APLICAÇÃO DA LEI NOS 
CRIMES COMETIDOS POR PSICOPATAS

RIBEIRO, Kenya Mara Barbosa1; BRASIL, Deilton Ribeiro2 

Introdução: Esse trabalho busca um estudo acerca da forma de identi-
ficação de um criminoso psicopata e como o ordenamento jurídico atua 
em casos dessa natureza. Problema de pesquisa: A justiça brasileira 
tem lei específica para punir os praticantes desses crimes? O Brasil não 
possui prisão perpétua nem pena de morte, isso seria um indicador de 
possível ressocialização para esses indivíduos? É admissível internação 
compulsória nesses casos? Objetivos: Esse trabalho pretende entender 
como se da a aplicação legal nos mediante os crimes cometidos por 
psicopatas. Para tanto, precisamos compreender os requisitos mínimos 
necessários para que um indivíduo seja classificado como tal. Se é 
necessário recorrência ou outro quesito para tal classificação. A partir 
de então, avaliaremos como a justiça brasileira trata e pune esse indi-
víduo, para onde ele é direcionado após a sua detenção. Outro ponto 
importante para a pesquisa é identificar se essa patologia é capaz 
de influenciar aqueles com quem seu portador convive. Metodologia 
utilizada: A metodologia será indutiva, com a devida abordagem e 
considerações fundamentais para o desenvolvimento do tema. Resul-
tados alcançados: Por tratar-se de um projeto de pesquisa, a mesma 
se encontra em sua fase de elaboração, coleta de dados e levanta-
mento bibliográfico para a pesquisa.
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AS MANIFESTAÇÕES POPULARES NA CONSTRUÇÃO DO DIREITO

DIAS, Kevin Eduardo1; BRASIL, Deilton Ribeiro2

Introdução: O presente trabalho pretende demonstrar a importância 
das manifestações populares como uma forma de um grupo de pesso-
as expressarem publicamente suas ideias e opiniões em razão de um 
objetivo comum. É uma ação através da qual o povo demonstra suas 
insatisfações perante algo, com o objetivo de lutar pelos seus direitos. 
Problema de pesquisa: A sociedade, tanto pobre como rica, passou 
a contar com as manifestações ao longo dos anos se tornando uma 
sociedade ativa politicamente, na execução dos direitos sociais e po-
líticos, a fim de se fazer democracia com as “armas” disponíveis. Além 
de estimular o sentimento de pertencer e de ser responsável pelas me-
lhorias no Brasil. Objetivo: Verificar possíveis avanços sociais através 
de manifestações, em uma ótica de que seja compreendido o caminho 
que uma mudança social pode percorrer, sendo observada a causa, os 
atos em si e as consequências e reflexos atingidos e ecoados.  Método 
utilizado: O método a ser utilizado é o indutivo com a abordagem 
de categorias consideradas fundamentais para o desenvolvimento do 
tema sobre a importância das manifestações populares. Resultados 
alcançados: Por tratar-se de um projeto de pesquisa, a mesma se 
encontra em sua fase de elaboração, coleta de dados e levantamento 
bibliográfico para a pesquisa.

Palavras-chave: Democracia. Direito. Manifestações. 
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O DIREITO DE MORADIA E O PRINCÍPIO DA FUNÇÃO SOCIAL DA  
PROPRIEDADE ANTE A AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE 

AVELAR, Nathália Diana Rubim1; BRASIL, Deilton Ribeiro2 

Introdução: A Constituição Federal de 1988 é conhecida como “Cons-
tituição  Cidadã” por ter em seu seio muitos direitos, garantias e princí-
pios sociais. Um destes  direitos é o direito à moradia previsto no artigo 
6°, in verbis: “são direitos sociais a  educação, a saúde, a alimentação, 
o trabalho, a moradia, o transporte, o lazer, a  segurança, a previdên-
cia social, a proteção à maternidade e à infância, a assistência  aos 
desamparados, na forma desta Constituição”. Além do direito à mora-
dia têm-se  também princípios e diretrizes para a sua aplicação. Um 
deles é o princípio da  função social da propriedade, contido no inciso 
XXIII, artigo 5° da Constituição  Federal. No entanto, o mesmo diploma 
legal também resguarda o direito à  propriedade privada e dessa 
forma, surge-se o embate entre o direito à propriedade  vs. o direito 
à moradia e o princípio que a propriedade deverá atender a sua 
função  social. Todas estas considerações presentes no campo constitu-
cional enfrentam,  ainda, uma discursão com a matéria no direito pro-
cessual civil. O procedimento  especial de reintegração e manutenção 
de posse, artigo 560 do Código de Processo  Civil. A problemática 
deste procedimento está no artigo 562 do CPC, em que o juiz  deverá, 
sem ouvir o réu, caso a petição inicial estiver devidamente instruída, 
expedir  mandado liminar de manutenção ou reintegração de posse. 
Dessa maneira, com a  expedição liminar do mandado não há espaço 
para a aplicação do princípio da  função social da propriedade, uma 
vez que o réu não tem possibilidade de se  pronunciar, resguardando, 
neste primeiro momento, apenas o direito de propriedade  do autor. 
Problema de pesquisa: Como garantir o direito fundamental da mo-
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radia e  respeitar o princípio da função social da propriedade no pro-
cedimento especial de  reintegração de posse? Objetivos: Esclarecer 
melhor os princípios; se um deve ser  relativizado em detrimento de 
outro ou se há a possibilidade dos dois serem  resguardados. Analisar 
como ocorre na prática o procedimento especial de  reintegração de 
posse. E dessa forma, a partir da pesquisa, chegar a uma conclusão  
do que deve ser feito para solucionar o problema de pesquisa apre-
sentado. Método  utilizado: A metodologia a ser utilizada é a indu-
tiva com a devida abordagem e  considerações fundamentais para o 
desenvolvimento do tema sobre o direito de  moradia e o princípio da 
função social da propriedade em face da ação de  reintegração de 
posse. Resultados alcançados: Por tratar-se de um projeto de pesqui-
sa, a mesma se encontra em sua fase de elaboração, coleta de dados 
e levantamento bibliográfico para a pesquisa 
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EXECUÇÃO FRUSTRADA: A MOROSIDADE PARA PROPOSITURA 
DE AÇÃO  NA COBRANÇA DE TRIBUTOS NO ÂMBITO MUNICIPAL 

PINTO, Rayane Lorena da Costa1; BRASIL, Deilton Ribeiro2 

Introdução: O presente trabalho possui o objetivo de demonstrar a 
morosidade do  município em propor ação de execução fiscal em face 
dos contribuintes  inadimplentes e, em consequência dessa morosidade, 
expor a frustação dessas  execuções devido ao falecimento de parte 
desses contribuintes antes da propositura  da ação. A análise crítica 
se dará à luz da Lei Complementar n° 74 de 27 de  dezembro de 
2002 que dispõe sobre o Sistema Tributário Municipal de Sete Lago-
as,  principalmente no que tange ao prazo prescricional em face da 
realização da  cobrança e recolhimento dos tributos. Problema de 
pesquisa: É evidente a  importância do recolhimento de tributos por 
parte do município para que permaneça  operante em suas atividades 
públicas, mas da mesma forma que há contribuintes  adimplentes, tam-
bém há contribuintes inadimplentes. Tal inadimplência permite que a 
Procuradoria da Fazenda Municipal, em conjunto com a Secretaria da 
Fazenda  Municipal, ajuíze ação de execução fiscal em face do con-
tribuinte devedor, no intuito  de ver adimplido o tributo devido. Para 
que o município goze do direito de ajuizar a  execução fiscal e receber 
o que é seu por direito, ele tem um prazo prescricional de 5 (cinco) 
anos para tanto. O grande problema nessa questão é que o município, 
geralmente, espera exatamente o último ano do prazo para poder 
propor a ação – o  que por um lado é bom para o contribuinte, mas 
pode ser ruim para os cofres  públicos. O lado ruim em esperar todo 
esse tempo é a possibilidade de obter uma  execução frustrada e, um 
dos principais pontos dessa frustação é propor a ação  após o faleci-
mento do contribuinte. Claramente é impossível saber quando alguém  
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irá falecer, mas é possível tentar evitar o problema. Ao propor a ação 
antes do  falecimento do contribuinte e meses depois o mesmo falecer, 
é possível prosseguir a  execução responsabilizando outra pessoa pelo 
débito em aberto. Caso a ação seja  proposta após a data do fale-
cimento, o processo será julgado como extinto – até  mesmo porque 
não há como citar pessoas mortas e mortos não pagam dívidas, não  é 
mesmo? O déficit que os cofres municipais sofrem pela morosidade da 
propositura  da ação de execução fiscal é gigantesco. Por que esperar 
5 (cinco) anos, se pode  executar logo no primeiro dia do prazo? Por 
que não adotar medidas eficazes para  que diminua o retorno nega-
tivo das execuções? Acionar o judiciário além de moroso,  é caro, logo, 
por que delongar mais despesas que não serão frutíferas? Objetivo: 
Tem-se como objetivo analisar os pontos negativos de se propor a 
ação de  execução fiscal no último ano do prazo prescricional, corre-
lacionando-se isso ao falecimento dos contribuintes; bem como propor 
medidas que possam evitar o gasto  excessivo com custas processuais 
com ações que possivelmente não trarão retorno  financeiro para o 
município. Metodologia utilizada: A metodologia utilizada é a  indu-
tiva com a devida abordagem e considerações fundamentais para o  
desenvolvimento do tema. Resultados alcançados: Por se tratar de 
um projeto de  pesquisa, o mesmo se encontra em fase de elaboração, 
coleta de dados e  levantamento bibliográfico para a pesquisa. 

Referências 

BRASIL. Lei Complementar nº 74 de 27 de setembro de 2002. Nor-
mas de Direito  Tributário aplicáveis ao Município de Sete Lagoas. 
Disponível em:  http://leismunicipais.com.br/codigo-tributario-sete-la-
goas-mg-2019-04-03-versao compilada. Acesso em: 04 jun. 2020.



VII Fórum Integrado de Ensino, Pesquisa e Extensão - FASASETE, v. 4, n. 1/2020

Faculdade Santo Agostinho de Sete Lagoas - FASASETE/Grupo AFYA Educacional50

1  Acadêmico do 7º período do Curso de Direito da Faculdade Santo Agostinho de 
Sete Lagoas - FASASETE/AFYA.

2  Doutor em Direito. Professor orientador da Disciplina de Metodologia da Pesquisa 
em Direito da Faculdade Santo Agostinho de Sete Lagoas - FASASETE/AFYA. 

A SÍNDROME DA RAINHA VERMELHA: UMA VISÃO JURÍDICA DO 
CONTEXTO BRASILEIRO

GONÇALVES JÚNIOR, Sávio Aparecido1; BRASIL, Deilton Ribeiro2 

Introdução: O presente estudo tem como centralidade a análise das 
relações da mídia com o noticiário sobre o crime e a violência, tendo 
um enfoque maior na televisão onde muitas das vezes são apresen-
tadas notícias distorcidas da realidade. Dessa forma, analisar-se-á a 
linguagem de como são transmitidos os noticiários violentos que even-
tualmente podem colocar em risco a segurança pública. Problema de 
pesquisa: O tema problema da pesquisa é a análise de um eventual 
efeito danoso à segurança pública em face das informações entregues 
ao público de maneira tendenciosa com o objetivo oculto de causar 
clamor público a determinadas infrações criminosas. Objetivo: Ave-
riguar por intermédio de comparações de notícias levadas ao conhe-
cimento do público provenientes da mídia e suas consequências para 
a formação da opinião pública. Propor soluções com o objetivo de 
humanização das informações transmitidas e de sua repercussão no 
sistema de segurança pública. Método: A metodologia escolhida para 
a pesquisa a ser desenvolvida é a indutiva. Resultados alcançados: 
Por tratar-se de um projeto de pesquisa, a mesma se encontra em sua 
fase de elaboração, coleta de dados e levantamento bibliográfico 
para a pesquisa
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A RESSOCIALIZAÇÃO DO CONDENADO A PENA PRIVATIVA DE 
LIBERDADE DIANTE DO SISTEMA CONVENCIONAL DE PRISÃO E 

DO MÉTODO APAC

SOARES FILHO, Sebastião1; BRASIL, Deilton Ribeiro2

 

Introdução: O presente artigo tem por objetivo analisar a possibilida-
de de ressocialização do condenado a pena privativa de liberdade 
diante sistema convencional e o Método APAC. Muitos não acreditam 
na possibilidade de indivíduos condenados ao cárcere retornarem ao 
convívio social, principalmente, quando são noticiadas verdadeiras 
barbáries durante rebeliões em alguns estabelecimento prisionais de 
nosso país. Observar-se, também, que é muito grande o índice de rein-
cidência criminal de indivíduos que cumpriram as suas penas no sistema 
prisional vigente. E por isso, a pena de morte e a prisão perpétua é 
assunto recorrente, a cada notícia de crime bárbaro. O artigo 5º da 
Constituição Federal de 1988 dispõe sobre direitos fundamentais pre-
vistos e aplicação imediata, nos incisos: III (vedação de tortura, trata-
mento desumano ou degradante), XLVII (proibição de penas de morte, 
prisão perpetua, de trabalhos forçados, de banimentos ou cruéis) e 
XLIX (respeito a integridade física e moral). Destaca-se ainda os arti-
gos 1º e 3º da Lei de execução Penal (LEP). Dessa forma, é importante 
destacar que o Estado tem como dever oferecer condições concretas 
para que, após o cumprimento da pena, o condenado possa retomar 
a sua vida fora da prisão, sem que lhe impeça de conviver plena e 
efetivamente em sociedade. Porém, o que se vê no sistema conven-
cional de prisão brasileiro são amontoados de presos sem condições 
dignas para cumprir as suas reprimendas, submetidos a constantes tipos 
de violências e expostos a diversas enfermidades, ocasionando grave 
violação dos direitos do condenado que não estão prevista na sen-
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tença. Problema de pesquisa: É possível ressocializar o condenado a 
pena privativa de liberdade nas prisões brasileiras? Qual o índice de 
reincidência relacionado ao Sistema Convencional e ao Método APAC? 
Objetivos: Esclarecer que a execução da pena privativa de liberdade 
nos presídio brasileiro, geralmente não cumpre o seu principal objetivo, 
ou seja, ressocializar e reinserir o indivíduo à sociedade. Demonstrar 
que somente a imposição do cumprimento da sentença judicial não é 
suficiente para que o condenado retorne à sociedade. Que é necessá-
rio, também, observar outros aspectos que se trata dos direitos funda-
mentais previstos na Constituição Federal, como o respeito à dignidade 
da pessoa humana etc. Estudar as regras e exceções de um instituto 
prisional em relação ao outro diante do cumprimento das penas pri-
vativas de liberdade. Método utilizado: O método a ser utilizado é o 
indutivo com a abordagem de categorias consideradas fundamentais 
para o desenvolvimento do tema sobre a ressocialização do conde-
nado a pena privativa de liberdade diante sistema convencional e o 
Método APAC. Resultados alcançados: Por tratar-se de um projeto de 
pesquisa, a mesma se encontra em sua fase de elaboração, coleta de 
dados e levantamento bibliográfico para a pesquisa.
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MENTES PERIGOSAS: O PSICOPATA MORA AO LADO 

MUNIZ, Thiago Fernandes1; BRASIL, Deilton Ribeiro2 

Observar-se que a cada dia que se passa as pessoas portadoras do 
transtorno psicopata, estão cada vez mais perceptíveis nos ambientes 
em que frequentam.  Antigamente pensávamos que esse tipo pessoa 
era raro de se ver, considerávamos  psicopatas somente aquelas pes-
soas que faziam coisas absurdas como a prática de  crimes hediondos 
e este trabalho teve como objetivo, resumir a obra de Ana Beatriz  
Barbosa (Mentes Perigosas). No livro Mentes Perigosas, foram aborda-
dos os  seguintes tópicos: Quais são os tipos de psicopatas? Como é a 
consciência de um  psicopata? Quais são as características e os estilos 
de vidas destes indivíduos? Como  agem nas empresas? O que pode 
ser feito em relação a psicopatia? Como se proteger  das ações de um 
psicopata? Abordando este conteúdo, o objetivo do livro é alertar os  
leitores sobre as atitudes destes indivíduos e também como se prevenir, 
caso os  mesmos conviveram ou convivem com pessoas com transtorno 
psicopata. O método  utilizado é baseado em casos reais e a uma 
amplitude de estudos para determinar as  ações desses indivíduos. 
Os resultados alcançados é a amplitude do conhecimento  dos leitores 
que aderirem o livro em relação a psicopatia. É um livro muito utiliza-
do  também quando se trata da Criminologia no estudo do crime, na 
Psicologia do Direito  e também no Direito Penal. 
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A (IN)EFICÁCIA DA MEDIDA SÓCIO-EDUCATIVA DO ESTATUTO DA 
CRIANÇA E DO ADOLESCENTE NO ÂMBITO DA PRÁTICA DE ATO 

INFRACIONAL

ALMEIDA, Pereira Wesley de1; BRASIL, Deilton Ribeiro2 

Introdução: O Estatuto da Criança e do Adolescente - ECA, Lei nº 
8.069, de 13 de julho de 1990, dispõe sobre a proteção integral 
à criança e aos adolescentes, reconhecendo seu papel de sujeito de 
direitos, bem como garantindo uma série de direitos fundamentais ine-
rentes à pessoa humana tais como o direito à vida, à saúde, à liber-
dade, ao respeito, à dignidade, à convivência familiar e comunitária, 
à educação, à cultura, ao esporte, ao lazer, à profissionalização e à 
proteção no trabalho (BRASIL, 1990). Ao adolescente em conflito com 
a lei, ou em outras palavras, ao adolescente que prática um ato in-
fracional, assim considerada a conduta descrita como crime ou contra-
venção penal, o ECA prevê a aplicação de medidas sócio educativas. 
Para Santos (2014, p. 45-46), o SINASE tem por objetivo evitar ou li-
mitar a discricionariedade na aplicação das medidas socioeducativas, 
priorizar as medidas em meio aberto em detrimento das restritivas 
e privativas de liberdade, bem como reverter a tendência crescente 
de internação dos adolescentes. Problema de pesquisa: É possível a 
ressocialização do adolescente em conflito com a lei, junto a socieda-
de? Até que ponto poder-se-ia verificar a (in)eficácia das medidas 
sócio educativas na esfera do ato infracional? Objetivo: Verificar a 
concretude das medidas sócio educativos e das diretrizes executadas, 
a fim de levar um esclarecimento sobre as políticas e planejamentos 
para uma efetiva reinserção do menor infrator na sociedade. Méto-
do: O método utilizado para realização do trabalho foi o indutivo, 
com a abordagem de categorias consideradas fundamentais para o 
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desenvolvimento do tema e como procedimentos metodológicos será 
realizada uma pesquisa de campo junto a unidade sócio-educativa de 
Sete Lagoas-MG. Resultados alcançados: Tratando-se de um projeto 
de pesquisa, a mesma se encontra em processo de elaboração e le-
vantamento de bibliografias para a pesquisa.
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