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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 VIII 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 VIII Fórum Integrado de Ensino, Pesquisa e 
Extensão - FASASETE
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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

GOBIRA, Anielle da Silva1; OLIVEIRA, Consuelo da Silva2; BRASIL, 
Deilton Ribeiro Brasil3

Introdução: O presente resumo tem como alicerce o tema os impactos 
jurídicos e sociológicos da Covid-19 sobre o direito fundamental a 
Saúde e a vida: interfaces com os direitos fundamentais. O principal 
e mais urgente problema e desafio do ponto de vista constitucional, 
tendo como medida prioritária as medidas emergenciais do primeiro 
enfrentamento em termos de saúde pública resulta evidente, designa-
damente, a defesa e manutenção, inclusive o fortalecimento, da Demo-
cracia e de suas instituições, e do Estado de Direito. Problemas de pes-
quisa: O arcabouço jurídico brasileiro possui mecanismos suficientes 
para garantir ao cidadão a concretude dos direitos fundamentais à 
saúde e à vida sob o impacto da pandemia da COVID-19? O acesso 
universal e igualitário à saúde por meio de ações e serviços para sua 
promoção, proteção podem ser restringidos em face da pandemia do 
COVID-19? Objetivos: Destacar de forma geral que a saúde é um di-
reito social resguardado pela Constituição 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. Analisar a legis-
lação existente e as decisões judiciais envolvendo a COVID-19 para 

1  Acadêmica do 8º período da Faculdade Santo Agostinho de Sete Lagoas - FASA-
SETE/AFYA. E-mail: aniellegobira@gmail.com

2  Acadêmica do 8ª período do curso de Direito da Faculdade Santo Agostinho de 
Sete Lagoas - FASASETE/AFYA e membro do Grupo de Estudos “A proteção do 
direito humano ao trabalho decente por meio das Organizações Internacionais”. 
E-mail:consuelo.soliveira@hotmail.com

3  Professor orientador da Faculdade Santo Agostinho de Sete Lagoas - FASASETE/
AFYA. E-mail: deilton.ribeiro@fasa.edu.br
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identificar eventuais colisões com os direitos e garantias fundamentais 
à saúde e à vida prevista na Constituição Federal de 1988. Método: 
O método escolhido para a realização da pesquisa é o indutivo com 
a abordagem de categorias consideradas fundamentais para o de-
senvolvimento do tema sobre a pandemia do COVID-19 e a proteção 
dos direitos fundamentais à saúde e à vida previstos na Constituição 
Federal de 1988. Os procedimentos técnicos utilizados na pesquisa 
para coleta de dados foram essencialmente a pesquisa bibliográfi-
ca. Resultados alcançados: Os resultados da pesquisa evidenciaram 
a necessidade da concretude da proteção dos direitos fundamentais 
e dos princípios estruturantes do Estado Democrático de Direito está 
colocada em sério risco em razão da utilização da pandemia da Co-
vid-19 como pano de fundo para eventuais restrições dos direitos 
fundamentais o que poderia colocar em risco a ordem constitucional 
democrática.

Palavras-chave: Pandemia da Covid-19. Direito fundamental à saú-
de. Direito fundamental à vida. Direitos Fundamentais.

Referências

HARVER, David. A condição pós-moderna. 21. ed. São Paulo: Loyola, 
2011.
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1 Acadêmica do curso de Direito da Faculdade Santo Agostinho de Sete Lagoas - FA-
SASETE/AFYA. 

2 Professor do curso de Direito da Faculdade Santo Agostinho de Sete Lagoas - FA-
SASETE/AFYA.

ANÁLISE DA IN(CONSTITUCIONALIDADE) DO PROCEDIMENTO 
DE  ESTERILIZAÇÃO FEMININA CONDICIONADA A VONTADE DO 

CÔNJUGE,  NOS TERMOS DA LEI 9.263/96  

NOBRE, Brenda Teixeira de Oliveira1; PIRES, Celso Gonçalves2

A presente pesquisa teve como proposta fundamental  analisar a in(-
constitucionalidade) da regulamentação jurídica de esterilização  fe-
minina condicionada à vontade do cônjuge, nos termos do artigo 10, § 
5, inciso  I, da Lei 9.263/96, que se justifica em razão da relevância 
social e jurídica posto  que alguns princípios constitucionais considera-
dos fundamentais são violados,  sendo eles: a liberdade de escolha 
(art. 5º), a dignidade da pessoa humana (art.  1º, inciso III), igualdade 
(art. 5º), a autonomia privada (art. 5º), liberdade de  planejamento 
familiar (art. 226, § 7º) e dos direitos sexuais e reprodutivos.  (BRASIL, 
1988). As restrições analisadas na presente pesquisa são a  necessi-
dade de anuência do cônjuge, a idade mínima de 25 anos ou ter dois  
filhos para a realização da cirurgia. E, para tanto, foi verificado se 
os direitos da  personalidade são absolutos, o conflito entre direitos 
fundamentais e a lei, como  também se o cônjuge pode influenciar de 
forma direta na liberdade de escolha  de ter ou não o filho. O marco 
teórico foi extraído das ideias de Daniel Sarmento  (2003), em que o 
mesmo trabalha que a autonomia privada está diretamente  ligada ao 
direito à liberdade, tendo que, uma pessoa com autonomia de vonta-
de  ou do seu próprio corpo, torna-se um ser livre. Demonstrando que 
a autonomia privada representa um dos componentes primordiais da 
liberdade, sendo a  capacidade do sujeito de determinar seu próprio 
comportamento individual. Assim, por meio de pesquisa exploratória 
com utilização de bibliografia, com  estudo das Ações Diretas de In-
constitucionalidade nº 5097 e nº 5911, que  tramitam no Supremo 
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Tribunal Federal e questionam as restrições impostas pela  Lei de Pla-
nejamento Familiar, tal como análise da legislação pelo método  indu-
tivo e o método qualitativo, sustentou-se o questionamento presente na  
norma. Desta forma, verificou-se a inconstitucionalidade do inciso I e o 
parágrafo  5º do artigo 10, os quais impedem sim o livre planejamen-
to familiar, uma vez que  violam o art. 226 da Constituição Federal, 
bem como diversos direitos basilares,  em especial o direito à auto-
nomia privada, mais especificamente a autonomia do  próprio corpo.  

Palavras-Chave: Planejamento familiar. Esterilização Voluntária. Au-
tonomia  Privada 
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1  Acadêmica do 8ª período do curso de Direito da Faculdade Santo Agostinho de 
Sete Lagoas - FASASETE/AFYA e membro do Grupo de Estudos “A proteção do 
direito humano ao trabalho decente por meio das Organizações Internacionais”. 
E-mail:consuelo.soliveira@hotmail.com

2  Professor da Faculdade Santo Agostinho de Sete Lagoas - FASASETE/AFYA. E-mail: 
deilton.ribeiro@fasa.edu.br

OS CONTORNOS JURÍDICOS DO ASSÉDIO MORAL EM TEMPOS 
DE PANDEMIA: UM OLHAR SOBRE O “ HOME OFFICE ”

OLIVEIRA, Consuelo da Silva1; BRASIL, Deilton Ribeiro2

Introdução: O assédio moral configura-se pela prática reiterada de 
atitudes negativas com fulcro ofensivo contra empregados e que por 
consequência implica no isolamento do mesmo. Desse modo, extin-
guem-se suas defesas, abalando progressivamente sua autoconfiança, 
impossibilitando o desempenho de suas atividades laborais, repercu-
tindo até mesmo em suas relações familiares e sociais (LISBÔA 2017). 
Problema de pesquisa: Apesar da situação global e dá preferência 
ao trabalho em regime “home office”, para garantia da saúde dos 
trabalhadores, em especial, ao grupo de risco, ainda, há necessidade 
da subordinação na relação. A realidade pandêmica da COVID-19 é 
um fator que implica automaticamente no aumento da ocorrência de 
assédio moral. Objetivo: Descrever sobre o assédio moral utilizado 
pelo ordenamento jurídico brasileiro, distinguindo suas diversas clas-
sificações. Explanar sobre a vulnerabilidade dos gêneros, masculino 
e/ou feminino, bem como suas repercussões frente ao assédio moral 
no trabalho. Método: A metodologia a ser utilizada é a dedutiva, 
porque, a partir de certas premissas, serão construídas conclusões 
sobre a temática apresentada, respeitando-se uma estrutura lógica 
de pensamento, e a crítico-dialética, porque a exposição estimula o 
diálogo teórico e a reflexão acerca do tema proposto. Resultados 
alcançados: Observa-se tendência brasileira, com a promulgação de 
leis estaduais e municipais no âmbito do poder público de Estados e 
Municípios, para coibir o assédio trabalhista, tais como o projeto de lei 
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de número 4.742-B, de 26 de maio de 2001, em trâmite no Senado 
Federal, que propõe criminalizar o assédio no ambiente laboral (SILVA 
NETO, GOMES, 2019). A Convenção 190 da OIT é a primeira norma 
internacional que visa acabar, de modo claro e objetivo, com qualquer 
forma de constrangimento físico e moral no mundo do trabalho.

Palavras-chave: Assédio Moral. Pandemia da Covid-19. Home-office. 
Direito do Trabalho. 

Referências

BARDIN, Lawrence. Análise de conteúdo. Lisboa: Edições 70, 1977.

SILVA NETO, Benedito Augusto da; GOMES, Ana Virginia Moreira. A 
criminalização do assédio moral no trabalho: uma análise do Projeto 
de lei nº4.742-B/2001. In: Revista de Informação Legislativa-RIL, 
Brasília: Coordenação de Edições Técnicas do Senado Federal, v.56, 
n.224, out./ dez.2019, p.127-144.
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1  Acadêmicas do curso de Direito da Faculdade Santo Agostinho de Sete Lagoas 
- FASASETE/AFYA e membros do Grupo de Estudos sobre “Proteção do Direito 
Humano ao Trabalho Decente por meio das Organizações Internacionais. E-mails: 
dyovana.phylypo@gmail.com, emanuelle14santos@gmail.com e consuelo.solivei-
ra@hotmail.com

2  Professor coordenador do Grupo de Estudos sobre “Proteção do Direito Humano 
ao Trabalho Decente por meio das Organizações Internacionais”. E-mail: deilton.
ribeiro@fasa.edu.br

A PROTEÇÃO DO DIREITO HUMANO AO TRABALHO DECENTE 
POR MEIO DAS ORGANIZAÇÕES INTERNACIONAIS

DEUS, Dyovana Phylypo Sales de1; SANTOS, Emanuelle Reis1; OLIVEI-
RA, Consuelo da Silva1; BRASIL, Deilton Ribeiro2

Introdução: O conceito de trabalho decente foi sistematizado por oca-
sião da 87ª reunião da OIT, onde apresentou os pilares estruturantes 
do tema e em quais condições pode ser considerado o trabalho decen-
te, sendo que ele “[...] se tornou uma demanda da humanidade, sendo 
um compromisso do governo, empregador e empregado. Os pilares 
são: direitos e princípios fundamentais, promoção do emprego de qua-
lidade, fortalecimento do diálogo social e promoção da extensão da 
proteção social e nas condições de liberdade, equidade, segurança 
e justiça. Problema de pesquisa: Diante do contexto da globaliza-
ção e da precarização da leis trabalhistas as Convenções da Orga-
nização Internacional do Trabalho têm sido observadas no sentido de 
se promover oportunidades para que homens e mulheres obtenham 
um trabalho produtivo e com remuneração digna em condições de 
liberdade, equidade e dignidade humana? Assim, questiona-se ainda: 
quais os limites e as possibilidades da Organização Internacional do 
Trabalho na promoção e proteção do trabalho decente? Objetivo: 
Destacar alguns aspectos da Declaração tripartite da OIT que apre-
sentam ligação com o tema do direito humano ao trabalho decente e 
a concretude Convenções Internacionais no âmbito do ordenamento 
jurídico nacional. Método: A metodologia a ser utilizada é a deduti-
va, porque, a partir de certas premissas, serão construídas conclusões 
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sobre a temática apresentada, respeitando-se uma estrutura lógica 
de pensamento, e a crítico-dialética, porque a exposição estimula o 
diálogo teórico e a reflexão acerca do tema proposto. Resultados 
alcançados: Em uma leitura preliminar, verificou-se que um emprego 
de qualidade é aquele que gera proteção social, esta entendida numa 
dimensão extensiva, projetando auxílio nas mais diversas intempéries 
que o trabalhador e sua família podem ser acometidos. Não se pode 
somente analisar o trabalhador isoladamente, mas todos aqueles que 
dependem da justa remuneração desse trabalhador para sobrevivên-
cia. Sem o trabalho, o homem não consegue obter recursos suficientes 
para sua sobrevivência, sendo essa uma de suas dimensões. A impor-
tância do trabalho é que ele constitui instrumento de reafirmação do 
próprio homem como ser humano, não podendo ser considerado um 
bem de livre negociação ou mesmo como uma fonte de riqueza. Dessa 
forma, o trabalho decente é a concretude do pleno emprego que tem 
como resultado a progressiva eliminação das desigualdades socioe-
conômicas, da pobreza e gerar seguridade social onde o direito ao 
trabalho é um direito humano e fundamental.
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1  Acadêmica do curso de Direito da Faculdade Santo Agostinho de Sete Lagoas - 
FASASETE/AFYA.

A IMPORTÂNCIA DA EDUCAÇÃO FINANCEIRA PARA 
EMPREENDEDORES

OLIVEIRA, Gabriela Duarte Assis de1  

A educação financeira é importante para todos, porém até poucos 
anos atrás no Brasil ela não era levada a sério. Para os empreende-
dores, esse tipo de conhecimento é essencial para uma boa gestão dos 
recursos financeiros e para o sucesso. Considere adquirir conhecimento 
sobre o campo de negócios por meio da experiência ou do aprendi-
zado, porque isso estabelecerá a base para construir um bom negócio. 
Além disso, o empreendedor deve ter conhecimento sobre a educação 
financeira de suas empresas para alcançar o tão esperado sucesso. 
Portanto, devido à falta de educação financeira, o empreendedorismo 
tornou-se uma tarefa difícil, gerando escassez de empreendedores no 
país. Pensando nisso foi criado um projeto de lei (3145/20) que tra-
mita na Câmara dos Deputados do Congresso Nacional. O texto em 
andamento da Câmara insere dispositivo nas Diretrizes da Educação 
Nacional e na Lei Básica (LDB). - que torna obrigatória a educação 
financeira no currículo do ensino infantil e médio. O deputado Loester 
Trutis (PSL-MS), autor da proposta afirma que “A educação financeira 
possibilita mais condições para a tomada de decisão de forma cons-
ciente e fundamentada, devendo ser vista pelo Brasil como um dos 
pilares fundamentais do crescimento e amadurecimento econômico e 
financeiro da população e do País”. Grandes instituições também vêm 
investindo em programas de resgate ao público, o que se reflete em 
um aumento significativo do número de pessoas que usam seu dinheiro 
para investimentos (por exemplo, ações em bolsas de valores). Resu-
mindo, nada é mais importante do que a maneira como as pessoas 
entendem e usam seu dinheiro, porque as pessoas estão cientes dos 
riscos e benefícios que o dinheiro traz.

Palavras-Chave: Educação financeira, empreendedor, dinheiro, em-
presa.
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1 Acadêmica da Faculdade Santo Agostinho de Sete Lagoas - FASASETE/AFYA. 
2 Professor Doutor da Faculdade Santo Agostinho de Sete Lagoas - FASASETE/AFYA.

RELACIONAMENTOS SUGAR E A (IM) POSSIBILIDADE DE  
CONFIGURAÇÃO DE UNIÃO ESTÁVEL 

SANTOS, Jéssica Barbosa1; COSTA, Fabrício Veiga2 

O relacionamento Sugar é uma expressão de origem inglesa, que ha-
bitualmente  é estabelecida entre duas pessoas com marcante dife-
rença de idade, onde uma  das partes é patrocinada financeiramente 
pela outra em troca de uma relação  que pode ser puramente sexual, 
afetiva-sexual, ou ainda que atenda a algum  outro interesse da parte 
patrocinadora e patrocinada. No Brasil, esse tipo de  relação, ganhou 
maior repercussão a partir de 2015, com a criação de aplicativos  de 
encontro, o primeiro no país foi o Meu Patrocínio, que basicamente é 
um  software que funciona como a maioria dos aplicativos de relacio-
namentos,  entretanto os usuários se selecionam com base nas cate-
gorias ‘patrocinar’ e ‘ser  patrocinado’. Diante disso, objetiva-se com 
o presente trabalho, investigar se é  juridicamente possível que uma 
relação Sugar venha a desencadear a  constituição de união estável, 
e se tal relação, é detentora dos requisitos jurídicos  legais. A justifi-
cativa da proposta apresentada se dá por sua relevância prática, 
jurídica, econômica e social, uma vez que, os relacionamentos Sugar já 
existem,  mas as suas implicações legais ainda não foram discutidas, e 
novas demandas  judicias já estão ocorrendo. Desta forma, cabe ao 
Direito  regular as relações humanas, de forma que nenhum individuo 
seja afetado no  campo da dignidade com cerceamento de gozo de 
direitos. O tipo metodológico  empregado é o jurídico-compreensivo, 
ao qual, através de um processo de  análise minucioso, o problema 
jurídico será discutido em relação a sua  diversidade de aspectos e 
níveis, para possibilitar o estudo de preceitos  fundamentais, inerentes 
ao desenvolvimento do tema, reportando-se, sobretudo,  à pesquisa 
bibliográfica mediante levantamento de referenciais teóricos, concei-
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tuais, leis e afins, para sistematizar conhecimentos e informações sobre 
a  questão problema em estudo. O marco teórico a ser utilizado versa 
sobre a obra  da autora Maria Berenice Dias, intitulada Manual de 
Direito das Famílias de  acordo com o Novo CPC. De forma natural, 
a autora abordar em sua obra, que  as características conceituais 
da família devem ter o seu caráter plural. Assim, podemos considerar 
que, as relações sugar devem ter seu caráter familiar reconhecido, 
frente ao artigo 1.723 do código civil, que trata de forma taxativa as  
características necessárias quanto ao conceito de união estável. Uma 
possível  negatória do Estado, constituiria, uma omissão e invisibilidade 
das relações  particulares, uma vez que, a sua não tutela deixaria uma 
das partes desprotegida  juridicamente. 

Palavras-chave: Direito Constitucional. Direito Civil. Família. Relações 
de  Terceiros. Inconstitucionalidade. 
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PROCESSO CONSTITUCIONAL: SOBRE A POSSIBILIDADE DE APRE-
CIAÇÃO DE PROVA PRODUZIDA DE OFÍCIO PELO JULGADOR

SILVA, Jonathan Ferreira dos Santos¹ 

No processo jurisdicional ou administrativo, há possibilidade de apre-
ciação pelo julgador de uma prova que foi produzida de ofício? A 
primeira hipótese seria: não, haveria violação ao princípio da impar-
cialidade caso o julgador apreciasse uma prova que ele mesmo pro-
duziu. Isso porque a prova já estaria condenada a vieses cognitivos e 
pré-compreensões do magistrado/ administrador. Para os que adotam 
essa tese, o art. 370 do CPC que traz essa possibilidade é inconstitu-
cional. A segunda reposta seria: sim, considerando o modelo coopera-
tivo do processo, embora o magistrado/administrador deva agir com 
imparcialidade, isso, por si só, não o impede de produzir uma prova. 
Essa nos parece ser a melhor opção! Conforme Daniel Amorim Assun-
ção Neves: “Durante muito tempo pensava-se no juiz como uma figura 
além de imparcial absolutamente desinteressado com o resultado do 
processo. Dizia-se que o bom juiz era aquele que interferia o mínimo 
possível no processo, deixando as partes as iniciativas postulatórias e 
probatórias, tudo em respeito ao princípio dispositivo. Confundia-se 
imparcialidade com omissão e neutralidade, preferindo se o juiz dis-
tante ao juiz participativo.” Ainda segundo o professor, a figura do juiz 
distante e desinteressado, que tudo deixa as partes, em especial no 
que tange ao conjunto probatório, não mais responde aos anseios de 
uma prestação jurisdicional de qualidade. Tal prerrogativa advém dos 
poderes instrutórios do juiz que não deve manter-se completamente 
inerte à relação processual. Um juiz diligente deve garantir a pari-
dade de armas no processo, o contraditório efetivo e a real isonomia 
processual. Pelo contrário, parcial seria o juiz que deixasse de pro-
duzir prova quando possível e necessário, beneficiando a parte que 
não tinha o ônus de provar. Juiz imparcial não é juiz neutro! Por isso, o 

1 Acadêmico do curso de Direito da Faculdade Santo Agostinho de Sete Lagoas - FA-
SASETE/AFYA.
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melhor entendimento a ser adotado é do modelo cooperativo de pro-
cesso, em que o julgador, verificando a situação de hipossuficiência ou 
vulnerabilidade processual, produz a prova que considera necessária. 
Ora, convenhamos, o julgador ao produzir uma prova busca elevar o 
grau de convicção e, consequentemente, a fundamentação da decisão, 
pois ele sequer sabe qual a conclusão que será extraída daquela 
prova. O julgador que determinar que se faça uma perícia sobre de-
terminado bem, por exemplo, não sabe qual será o resultado dessa 
perícia. Conclui-se que existe preponderância em relação ao modelo 
adversarial de processo, devendo recair sobre as partes o ônus da 
prova dos fatos alegados e, complementar e excepcionalmente, po-
derá o juiz por iniciativa própria produzir a prova que avaliar como 
imprescindível para o deslinde do processo, não atuando como mero 
espectador de um duelo processual. Mas ressalta-se a excepcionalida-
de e proporcionalidade da medida, o que se pode analisar através 
de precedentes do Superior Tribunal de Justiça.



VIII Fórum Integrado de Ensino, Pesquisa e Extensão - FASASETE, v. 5, n. 1/2021

25Faculdade Santo Agostinho de Sete Lagoas - FASASETE/Grupo AFYA Educacional

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

2  Professor do curso de Direito da Faculdade Santo Agostinho de Sete Lagoas - 
FASASETE/AFYA.

OS CONTORNOS JURÍDICOS DO ASSÉDIO MORAL EM TEMPOS 
DE PANDEMIA: UM OLHAR SOBRE O “HOME OFFICE”

SILVA, Paula Daniele da1; LIMA, Geraldo Magela de Carvalho2 

A presente pesquisa tem por tema o recebimento da denúncia como 
decisão judicial e a necessidade de fundamentação, que se justifica em 
razão da divergência entre a doutrina e a Jurisprudência do Supremo 
Tribunal Federal na aplicação de garantia constitucional que modifica 
o status de cidadão. O objetivo geral do presente estudo é demonstrar 
que a decisão de recebimento da denúncia não é despacho tácito, 
mas um ato decisório compatível à decisão judicial do artigo 93 da 
Constituição Federal que garante o contraditório. E, para tanto, é ne-
cessário determinar a instrumentalidade do processo penal no estado 
democrático de direito, verificar as garantias processuais previstas no 
modelo processual adotado pelo Brasil, verificar a posição dos tribu-
nais superiores em relação ato de recebimento da denúncia, analisar 
os possíveis remédios jurídicos em face da ausência de fundamentação 
e verificar a legislação acerca da competência do juiz de garantias. 
Assim, por meio da metodologia, bibliográfica, dedutiva, qualitativa 
e estruturalista é possível verificar que a Jurisprudência que prescinde 
de fundamentação constitucional está alicerçada no sistema inquisitó-
rio ao propor o recebimento tácito, justificando a incompatibilidade do 
ato com a decisão constitucional obstando de fundamentar para pre-
servar a imparcialidade. No entanto a lei 13.964 denominado o ins-
tituto Juiz das Garantias atribui o modelo processual acusatório para 
preservar a imparcialidade e a cognição originária dos magistrados, 
sendo este responsável pela legalidade da fase pré processual nas 
medidas cautelares, e receber a denúncia incorporado às regras do 
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artigo 315 §2º do Código de Processo Penal que exige fundamenta-
ção a todas as decisões judicias inclusive as decisões interlocutórias sob 
pena de nulidade.

Palavras chave: Recebimento da denúncia. Necessidade de funda-
mentação. Juiz das garantias. 
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VIOLÊNCIA DOMÉSTICA: A PERSISTÊNCIA DA VIOLÊNCIA 
CONTRA A  MULHER NA CIDADE DE SETE LAGOAS E ANÁLISE 

QUANTITATIVA NA  ÉPOCA DA PANDEMIA  

LOURENÇO, Rafaela Raysa Xavier1; Loyola, Gabriela Carvalho

  

A presente pesquisa tem como objeto de estudo a Lei Maria da Pe-
nha e tem  enfoque analisar a ineficácia das medidas protetivas em 
tempos de pandemia na cidade  de Sete Lagoas/MG. O objetivo 
geral do estudo é avaliar sobre a aplicação da Lei 11.340/2006, em 
se tratando das medidas protetivas na delegacia especializada em  
atendimento a mulher no contexto de evidencia de tempos pandêmi-
cos, pois com a  questão do isolamento social a mulher se torna mais 
confinada e vulnerável, onde pode  ser o motivo para o aumento de 
índice de violência e para tanto é necessário  brevemente esclarecer 
sobre os tipos de violência, as contribuições dos movimentos  feministas, 
medidas protetivas, medidas de confinamento e vulnerabilidade femi-
nina na  época em epigrafe e demonstrar o crescimento de casos na 
pandemia, em comparação  do ano de 2019 e o ano de 2020, sendo 
a pesquisa de campo a partir do mês de março.  Assim por meio de 
pesquisa bibliográfica da autora Adriana Ramos de Mello, atual Juíza  
titular do juizado de Violência Doméstica e Familiar contra a mulher 
do Rio de Janeiro e  presidente do fórum permanente de Violência 
Doméstica, familiar e de Gênero da Escola  da Magistratura do Rio de 
Janeiro foi possível verificar que ainda a mulher vive em uma  socie-
dade patriarcal, onde se torna submissa e apenas a implantação das 
medidas  protetivas por si só não são suficientes. Ademais, foi utilizado 
o método monográfico  onde consiste na apresentação de um caso, 
que como outros obteve repercussão na  cidade, demonstrando que a 
classe social e um bom aspecto financeiro não é motivo de  exclusão de 
violência. Foi utilizado a pesquisa bibliográfica de caráter descritivo e  

1  Acadêmica do curso de Direito da Faculdade Santo Agostinho de Sete Lagoas - 
FASASETE/AFYA.
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exploratório desenvolvida a partir de materiais elaborados tais como, 
pesquisas, artigos,  dissertações e outros. Permitindo constatar que 
apesar dos avanços instrumentais da  lei, a uma visível ineficácia das 
medidas protetivas por motivo de ausência de  fiscalização dos ‘’pós’’ 
concessão destas. Palavras-chave: Violência. Lei Maria da  Penha 
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