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Carga horária rígida ou produtividade?
Uma análise da nova redação do artigo 6º da CLT
(Teletrabalho, home office ou  anywhere office).

INTRODUÇÃO

OBJETIVOS

• Fazer um breve histórico das relações trabalhistas.

• Apresentar as novas tendências das exigências do mercado de trabalho global.

• Demonstrar as vantagens e desvantagens do teletrabalho para empregados e
empregadores diante da adaptação às exigências do mercado de trabalho, tendo em
vista a flexibilização das normas do direito trabalhista brasileiro, em que a forma de
trabalho é focada não mais em um limite rígido de horas semanais trabalhadas e
sim na produtividade do empregado.

RESULTADOS

• Formas de trabalhos ao longo da história: escravidão, servidão, trabalho assalariado.
O trabalho evoluiu deixando o aspecto solidário e coletivo onde o bem-estar comum
era a principal finalidade, para se tornar instituição fundamental ao funcionamento
da economia capitalista.

• Ao longo da história, os trabalhadores conquistaram muitos direitos. Contudo, o que
se presencia é o descumprimento da legislação trabalhista por falta de fiscalização do
governo, baixo nível de organização sindical e fraco desempenho da economia
(COELHO, 2005).

CONCLUSÕES

• A alteração da redação do artigo 6º da CLT é necessária e benéfica, tanto no
âmbito socioeconômico, quanto no ambiental;

• Para o empregador a excelência está em poder garantir maior produção, menor
custo com encargos, instalações físicas e manutenção;

• O empregado que estiver realmente preparado para a nova proposta, com
organização e empenho, poderá obter muitos benefícios, tais como a ampliação
da oferta de emprego e a possibilidade de agendar as atividades da melhor
maneira que lhe convier;

• É essencial um contrato de trabalho bem estabelecido e claro que respeite os
benefícios sociais adquiridos.

REFERÊNCIAS

• COELHO, Romira Matos. Os princípios do Direito do Trabalho. Rio de Janeiro, 2005.

• LIMA, Marco Antônio Aparecido de. A nova redação do artigo 6º da CLT -
Teletrabalho, home office ou anywhere office. 2012.

• ROCHA, Claudio Jannotti da; MUNIZ, Mirella Karen de Carvalho Bifano. O
Teletrabalho à Luz do Artigo 6º da CLT: O acompanhamento do Direito do Trabalho
às mudanças do mundo pós-moderno. Rev. Trib. Reg. Trab. 3ª Reg., Belo Horizonte,
v. 57, n. 87/88, p. 101-115, 2013.
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• Discussões sobre flexibilizar as relações de trabalho e a recente redação do
artigo 6º da CLT, aumentam e motivam estudos que fomentam argumentos
favoráveis e contrários às possíveis consequências das mudanças nas relações
trabalhistas.

• Art. 6º Não se distingue entre o trabalho realizado no
estabelecimento do empregador, o executado no domicílio do
empregado e o realizado a distância, desde que estejam
caracterizados os pressupostos da relação de emprego.

Parágrafo único. Os meios telemáticos e informatizados de
comando, controle e supervisão se equiparam, para fins de
subordinação jurídica, aos meios pessoais e diretos de comando,
controle e supervisão do trabalho alheio.

• Para profissionais da gestão pública, a discussão proposta se mostra interessante
e atual, tendo em vista que os novos formatos desafiam a administração pela
complexidade e distância, bem como impõem a necessidade de conhecimento
para não ultrapassar os limites do funcionário que aceitou o regime laboral
home office.

• O trabalho móvel: também chamado de Teletrabalho, trabalho remoto, home office ou
anywhere office é aquele em que, resumidamente é realizado à distância. Segundo Os
autores Rocha e Muniz (2013), o teletrabalho é viabilizado pela tecnologia, que apenas
suprimem as barreiras geográficas e otimizam a relação patrão e empregado,
reduzindo custos.

• Dentre os argumentos desfavoráveis a esta modalidade nova de contrato laboral
destacam-se: ausência de direito a horas extras (a não ser que haja monitoramento
por parte do empregador), dificuldade de supervisão do trabalho, aumento dos custos
com a comunicação, possibilidade de isolamento social e profissional e impactos
negativos no ambiente familiar.

• Como argumentos favoráveis, ressaltam-se a maior flexibilidade proporcionada ao
trabalhador que organiza seu tempo conforme suas necessidades, aumento da
produtividade e redução de tráfego urbano.

• A alteração jurídica do artigo 6º da Consolidação das Leis do Trabalho teve seu maior
objetivo na equiparação dos direitos do tradicional trabalho direto ao Teletrabalho,
reconhecendo-o elemento da subordinação jurídica, própria da relação trabalhista
(LIMA, 2012).

RESULTADOS
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Sistema em Java de Controle de datas em 
Pressupostos Processuais No STJ

INTRODUÇÃO

• Desenvolvimento de um sistema baseado em Java para controle de datas em
análises de pressupostos processuais no Superior Tribunal de Justiça.

• As partes envolvidas em um processo judicial possuem um prazo específico para
a interposição de cada petição e cada recurso.

• Deve ser feita uma análise, pelos servidores do Superior Tribunal de Justiça, das
datas que estes recursos foram interpostos, para que se verifique se o processo
será recebido ou não no tribunal.

• Esta análise atualmente é feita de forma não automatizada o que implica em
demora e ineficiência na vazão de processos.

• Este trabalho tem o intuito de desenvolver um sistema que automatize a análise
de datas processuais melhorando o processo e diminuindo o tempo de análise
processual.

OBJETIVOS

• Pesquisar os aspectos de implementação do sistema;

• Selecionar os recursos e a tecnologia que será utilizada;

• Sintetizar e implementar o sistema propriamente dito;

• Explicar os benefícios e limitações das tecnologias escolhidas.

RESULTADOS

• Foi construído um sistema que, permitiria o registro do usuário no sistema para que
pudéssemos saber qual usuário estaria fazendo aquela consulta e posteriormente o
sistema calcularia a diferença das datas baseadas em entradas fornecidas pelo
usuário.

• A finalidade do projeto foi alcançada já que o tempo gasto na analise de
pressupostos processuais diminui consideravelmente e com isso podemos dar
agilidade na rotina da sessão de analise de pressupostos.

• O sistema é fácil de utilizar e cumpre seu proposito de analisar as datas e informar
ao usuário o resultado.

• Dentre estas tecnologias podemos destacar o Java, JSF, JPA com Hibernate, Banco
de dados Mysql dentre outras.

• Ao realizarmos a analise do sistema foi optado por escolher a linguagem JSF pois
esta proporciona um ambiente muito produtivo em relação às telas de comunicação
com o usuário.

CONCLUSÕES

• A engenharia de software foi aplicada e se mostrou muito eficaz na organização do
tempo e das tarefas a serem executadas no decorrer do projeto. A ferramenta foi
essencial.

• A linguagem Java foi usada como base para a criação do sistema por ser multi-
plataforma e amplamente utilizada.

• O sistema se mostrou eficiente ao objetivo de agilizar o processo de análise dos
pressupostos, cujo trabalho era feito de forma manual e demorada.

• Sendo assim os objetivos principais levantados no inicio do projeto foram
alcançados e as ferramentas utilizadas se mostraram eficientes para o propósito
proposto.

REFERÊNCIAS

• PRESSMAN, Roger S. Engenharia de Software. São Paulo. Ed. Markon Books, 1995

• SOMERVILLE, Engenharia de software. 6° ed. São Paulo. Ed Addison-Wesley, 2003

• Beck, K. Programação Extrema Explicada. Ed Bookman, 1999.

• TANENBAUM, A. S. Operating Systems: Design and Implementation. 1987.
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RESULTADOS
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Responsabilidade dos planos de saúde no 
fornecimento de medicação de alto custo

INTRODUÇÃO

• Na atualidade da sociedade brasileira, a questão da saúde tem sido discutida e
analisada com frequência crescente, tanta na esfera pública – como dever do
Estado, previsto em nossa Constituição Federal– como na esfera privada, nos
casos de planos e seguros de saúde – que é o objeto deste estudo.

• . Temas delimitados: direitos fundamentais, contratos de plano de saúde à luz do
CDC, medicação de alto custo e sua comprovação médica; obrigação dos planos
de saúde em arcar com os gastos relativos à medicação de alto custo.

• . Direitos do cidadão ao contratar um plano de saúde, sua relevância e
imprescindibilidade da saúde na vida de todo cidadão.

• . E afinal, os planos de saúde são obrigados a fornecer medicamento de alto custo
a todo paciente que tenha necessidade médica devidamente comprovada?

OBJETIVOS

• . verificar a necessidade da comprovação médica acerca da utilização da
medicação de alto custo, detalhada ao caso;

• . concluir acerca da obrigação do plano de saúde em arcar com os gastos relativos
à medicação de alto custo.

RESULTADOS
• . Constituição Federativa Brasileira garante o direito à saúde e à dignidade da

pessoa humana.

• . Cláusulas proibitivas e abusivas nos contratos de planos de saúde, com lesão ao
paciente-consumidor, à luz do CDC:

• . Precedentes jurisprudenciais no STJ: REsp Nº 1.172.360/RS, Rel. Min. Salomão;
REsp 1.541.966/RS, Rel. Min. Sanseverino; REsp 1.286.133/MG, Rel. Min. Bellizze;
AgRg no AREsp 624.402/RJ, Rel Min. Buzzi.

CONCLUSÕES

• . Necessidade da devida comprovação médica, com relatório detalhado da sua
eficácia e real necessidade. Com esta comprovação, não há como negar o
tratamento adequado ao paciente.

• . Obrigação dos planos de saúde em custear o tratamento de alto custo do
paciente, de forma que o mesmo tenha a garantia de sua saúde, de forma plena.

REFERÊNCIAS

BRASIL. Superior Tribunal de Justiça. AgRg no AREsp 624402 RJ, 4T, Ministro Marco
Buzzi.

BRASIL. Superior Tribunal de Justiça. REsp 1.172.360/RS, Rel. Ministro Luis Felipe
Salomão.

BRASIL. Superior Tribunal de Justiça. REsp 1.286.133/MG, Rel. Ministro Marco Aurélio
Bellizze.

BRASIL. Superior Tribunal de Justiça. REsp 1.541.966/RS, Rel. Ministro Paulo de Tarso
Sanseverino.
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A formação do corpo de delito por 
indícios no crimes de homicídio

INTRODUÇÃO

O estudo da formação do corpo de delito por indícios no crime de homicídio é um
tema bastante polêmico na atualidade e requer uma profunda análise, objetivando
alcançar a verdade, culminando na aplicação da lei, na manutenção da ordem social e
na concretização da justiça no seu sentido mais amplo.

Na inexistência de uma prova concreta da materialidade do fato, é possível formar a
prova da existência do crime por intermédio de indícios?

• Analisar o que dizem a doutrina e a jurisprudência sobre a prova indiciária na

• formação do corpo de delito;

• Propor a reflexão diante de casos concretos;

• Concluir sobre a possibilidade ou não da formação do corpo de delito por
indícios.

OBJETIVOS

RESULTADOS

CASOS CONCRETOS em que o exame direto tornou-se impossível e foi substituído com
sucesso pelos procedimentos periciais indiretos e/ou pela prova testemunhal, bem
como situações em que o abandono da garantia do exame direto ocasionou danos
irreparáveis devido a erros judiciários.

• Irmãos Naves: Considerado o maior e mais famoso erro judiciário brasileiro,
ocorrido em Araguari /MG, durante o governo de Getúlio Vargas, em 1937. Os
irmãos Sebastião Naves, com 32 anos e Joaquim Barbosa Naves, de 25 anos,
foram presos, barbaramente torturados e acabaram confessando um crime que
não cometeram. Da análise deste caso, pode-se concluir que a falta do equilíbrio
e a burla dos direitos e garantias individuais constitucionais e processuais
somente podem levar a consequências trágicas, como foi o fatídico caso desses
dois irmãos. Neste caso, a regra do artigo 167 do CPP, foi aplicada sem o devido
cuidado de verificar a presença de prova inconteste de destruição do cadáver
pelos seus supostos homicidas. Além disso, a confissão que levou ao suprimento
da prova material foi forjada mediante tortura.

• Eliza Samúdio: de acordo com os depoimentos das testemunhas envolvidas no
caso, Elisa foi levada para o sítio do goleiro Bruno em Esmeraldas (MG) onde foi
presa e submetida a espancamentos contínuos por parte dos acusados. Neste
caso, volta à cena o crime de homicídio sem a correspondente materialidade. O
goleiro Bruno e seus comparsas elegeram a ausência de materialidade como tese
principal de defesa. Ao pronunciar os réus como incursos no crime de homicídio
qualificado, a juíza entendeu pela materialidade indireta do crime, acatando a
tese da acusação, onde, na tentativa de não deixarem vestígios, os agentes
ocultaram ou extraviaram o cadáver da vítima para não serem punidos, e ainda
convenceu-se da autoria do delito, não acatando a velha tese de que sem corpo
não há crime.

Podemos perceber que a questão da substituição da prova pericial pela prova
testemunhal, ou mesmo a discussão sobre o fato do exame de corpo de delito indireto
ser uma perícia ou não, são temas ainda amplamente discutidos pela doutrina.

Conclui-se que, no que se refere não somente ao crime de homicídio, mas a todos os
crimes que deixam vestígios, em regra, exige-se a produção do exame de corpo de
delito como prova da materialidade. No entanto, são admitidas as exceções,
legalmente previstas, do suprimento pelo exame indireto e/ou prova testemunhal,
desde que haja justa causa para a não produção do exame direto.

Pode-se constituir a prova do delito indiretamente. Os resultados sugerem que é
possível a utilização de indícios que tenham relação com o fato principal e que levem
o juiz a um raciocínio indutivo para seu livre convencimento a respeito da existência
do delito.

AVENA, Norberto Cláudio Pâncaro. Processo penal. 4. ed. Rio de Janeiro: Método, 
2008.

BONFIM, Edilson Mougenot. Caso Bruno e o “corpo de delito”: a incompreensão da lei 
pode trazer impunidade. In: Consulex: revista jurídica, v. 14, n.326, p. 44-45, AGO. 
2010.

CAPEZ, Fernando. Curso de processo penal. 17. ed. São Paulo: Saraiva, 2011.

NUCCI, Guilherme de Souza. Provas no processo penal. 3.ed. São Paulo: Revista dos 
Tribunais, 2013.

CONCLUSÕES

REFERÊNCIAS
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RESULTADOS

• A doutrina é pacífica quanto ao conceito de exame de corpo de delito, entendendo
que este é o exame feito nos vestígios deixados na prática delituosa, ou seja, são
todos os elementos examinados e o resultado foi de uma conduta típica,
antijurídica e culpável.

• O exame de corpo de delito direto é aquele realizado diretamente no corpo de
delito, ou seja, no objeto resultado do crime. No entanto, nos casos em que o
exame do corpo de delito se torna inviável pelo desaparecimento dos vestígios
existe a possibilidade de substituição do exame de corpo de delito por prova
testemunhal. “Não sendo possível o exame de corpo de delito, por haverem
desaparecido os vestígios, a prova testemunhal poderá suprir-lhe a falta. “(Art.
167, CPP).

• Contudo, não seria lógico, em um sistema onde não há hierarquia entre as provas,
impor que apenas a prova testemunhal possa suprir a inexistência do exame de
corpo de delito, a menos que se queira dizer que aquela é superior em seu valor
probatório.(Avena, 2008).

• Constata-se diferentes posições doutrinárias em relação à definição de corpo de
delito indireto:

Para Capez, o exame de corpo de delito indireto é aquele constituído pelo
depoimento de testemunhas sobre a materialidade do delito. (2011)
Nas lições de Nucci, o exame indireto é aquele feito pelos peritos com base em
elementos diversos da prova testemunhal que constarem do processo. (2013)
Bonfim sustenta que o exame de corpo de delito indireto pode ser realizado por
perícia ou por simples análise judicial de outras provas. (2012)

• Em uma breve incursão pela jurisprudência pátria, verifica-se a postura equilibrada
adotada pelos tribunais superiores e estaduais, procurando conjugar os dispositivos
dos artigos 158 e 167 do CPP, não abrindo mão da exigência do exame pericial de
corpo de delito nas infrações que deixam vestígios, mas admitindo o abrandamento
da regra em casos excepcionais mediante o recurso ao exame de corpo de delito
indireto e/ou à prova testemunhal, bem como ao conjunto probatório conclusivo.
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A Importância do Orçamento para o Controle 
dos Gastos Públicos

INTRODUÇÃO

• A crise econômica brasileira revelou o descontrole dos gastos do governo e a falta
de conhecimento da sociedade acerca dos problemas fiscais que o país enfrenta.

• Em função do déficit nas contas públicas, o governo foi obrigado a rever suas
despesas e a procurar alternativas para melhorar a gestão dos recursos.

• A necessidade de corte nos gastos culminou na aprovação da Emenda
Constitucional n.95/2016 (Fig. 1), o qual instituiu um novo regime fiscal no Brasil e
criou um teto para os gastos governamentais.

• Nesse contexto, em que foi despertado o interesse da população pelo tema
orçamentário, o estudo teve como finalidade mostrar a importância do orçamento
para o controle dos gastos públicos, e a forma como os instrumentos de
planejamento e orçamento podem ajudar a melhorar a participação do controle
social no processo de acompanhamento e fiscalização das ações governamentais.

OBJETIVOS

• Objetivo Geral:  Analisar a importância da utilização dos instrumentos de 
planejamento e orçamento no controle dos gastos públicos.

• Objetivos Específicos:

• Analisar as origens e evolução do orçamento

• Conceituar planejamento, orçamento e controle

• Identificar os instrumentos de planejamento e orçamento público

• Identificar as formas de controle

• Demonstrar de que forma os instrumentos de planejamento e orçamento podem 
auxiliar a sociedade no controle dos gastos públicos

RESULTADOS

• Origens e Evolução do Orçamento

• Historicamente, já existia uma convergência de pensamento acerca da importância
do orçamento para o controle na administração pública. Desde a sua concepção, o
orçamento já era visto como uma valiosa ferramenta de controle dos gastos do
governo.

• Segundo Giacomoni (2010) a prática orçamentária se consolidou a partir da
constatação de que não bastava apenas autorizar a cobrança das rendas públicas.
Era necessário verificar se a sua aplicação correspondia às finalidades para as quais
foram autorizadas.

• Com a evolução das funções orçamentárias, o conceito de orçamento passou a ser
mais complexo e abrangente. Esse importante instrumento de gestão é o principal
produto resultante de um processo de planejamento, onde são definidos as metas e
objetivos governamentais.

RESULTADOS

• Planejamento, Orçamento e Controle

• O sistema orçamentário brasileiro baseia-se em três instrumentos que conjugam as
funções de planejamento, orientação e execução do plano de ação estatal, e
representam a formalização do plano traçado pelo gestor público para atendimento
das necessidades coletivas.

• A função de controle compõe o processo administrativo, e seu propósito é verificar
se as atividades executadas estão de acordo com o planejamento e as ações
originalmente propostas, bem como se as normas estão sendo observadas.

• Observou-se que o controle social está cada vez mais presente no cotidiano da
sociedade brasileira, como proposta de atuação mais efetiva da população,
desempenhando o papel de principal fiscal da atuação do poder público.

• Instrumentos de Planejamento e Orçamento

• Por meio dos instrumentos de planejamento e orçamento (Fig.2) o poder público
arrecada recursos e escolhe onde serão aplicados, o que impacta o desenvolvimento
econômico do país, dependendo da forma como os indicadores micro e
macroeconômicos se comportam diante das escolhas gerenciais.

CONCLUSÕES

• Não se pode dizer que o orçamento sempre representou fielmente as contas
públicas, mas sua evolução demonstra o quanto já se alterou a prática orçamentária
para transformá-la em um processo completo, que envolve desde o planejamento e
execução orçamentária até o controle da aplicação dos recursos.

• Todo o arcabouço jurídico criado para regular e organizar a atividade orçamentária
já demonstra, por si só, a importância que o orçamento ocupa nas questões
relacionadas à gestão pública.

• Mesmo que, aparentemente, a complexidade dos conceitos orçamentários possa
restringir as ações de controle aos órgãos responsáveis pela fiscalização, é
necessário que a sociedade tome conhecimento das ferramentas existentes, e que
estão à disposição do cidadão, para que este possa acompanhar a atuação dos
governantes e cobrar a prestação de serviços públicos de qualidade

• Ao final do estudo ficou evidenciada a importância dos instrumentos de
planejamento e orçamento para o controle dos gastos públicos, posto que, é
somente por meio do conhecimento e utilização dessas ferramentas que o controle
pode ser exercido de forma efetiva.

• GIACOMONI, James. Orçamento Público. 15. ed. São Paulo: Editora Atlas, 2010.

REFERÊNCIAS
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Figura 2 – Instrumentos de Planejamento e Orçamento 
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O Superior Tribunal de Justiça como 
Corte de Precedente

INTRODUÇÃO

O artigo apresentado teve como principal objetivo demonstrar que o Superior Tribunal

de Justiça tem a função de garantir a uniformidade de interpretação e de aplicação das

normas federais, de modo a proporcionar, com uniformidade jurisprudencial, uma

maior segurança jurídica.

OBJETIVOS

• Demostrar que o Superior Tribunal de Justiça não é um tribunal de terceiro grau,

mas que sua verdadeira função é uniformizar a jurisprudência, dando a última

palavra em matérias infraconstitucionais, instituindo precedentes.

• Demostrar que o STJ deve deixar de ter a precípua função de declarar o melhor

sentido da lei para atribuir sentido ao direito mediante razões fundamentadas e

racionalmente convincentes.

RESULTADOS

Para uma melhor compreensão das questões propostas e obtenção de resultados,

foram pormenorizados os seguintes temas:

• O Superior Tribunal de Justiça e sua função uniformizadora

• Diferença entre instância e grau de jurisdição

• A importância do STJ como Corte que deve instituir precedentes

• O STJ como Corte que atribui sentido ao direito

RESULTADOS

Foi possível demostrar que o STJ está atravessando uma evolução da teoria da

interpretação e que tal evolução, de certa forma, mudou a função do STJ, que deixa de

ter a precípua função de declarar o melhor sentido da lei, de forma a tentar uniformizar

a jurisprudência, para atribuir sentido ao direito. Assim, o direito passa a ser

proclamado pelo STJ, e não apenas revelado, razão pela qual, a todos perante o direito,

que antes era ligado exclusivamente pela lei, passa a se relacionar com o direito

instituído pelo STJ, de forma que seus precedentes devem passar a ter efeitos

vinculantes.

O STJ deve ser considerado uma Corte de vértice em matéria infraconstitucional.

CONCLUSÕES

O Superior Tribunal de Justiça não deve ter a função de tutelar o legislador contra a
jurisdição ordinária, ao contrário, deve realizar uma tarefa coordenada e harmônica com o
legislador, de forma a atender aos anseios dos jurisdicionados.
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Presunção de Causalidade na 
Responsabilidade Civil

INTRODUÇÃO

• O Trabalho desenvolvido procurou demonstrar que o critério naturalístico
subjacente às teorias tradicionais do nexo causal (equivalência dos antecedentes
causais, causalidade adequada, dano direto e imediato, etc.) não é suficiente para
realizar o princípio da ampla reparação da vítima.

• Sobretudo em uma Sociedade de Risco, na qual alimentos transgênicos, tabaco
amianto, ondas eletromagnéticas e tantos outros fatores parecem multiplicar os
danos sujeitos a causas incertas, faz-se necessário compreender o nexo causal
como uma realidade eminentemente normativa e não fática.

• No trato da responsabilidade civil, a causalidade deve ser, antes de tudo, o
vínculo valorado pelo Direito como suficiente para que se dê a imputação do
dever de indenizar. De outra forma se estabelecerá, em prejuízo da vítima, um
ônus processual muitas vezes intransponível.

OBJETIVOS

• Objetivo 1 – mostrar que as teorias tradicionais do nexo causal se assentam em
uma concepção naturalística do binômio ação/reação.

• Objetivo 2 – demonstrar que essa concepção não é suficiente para indicar a causa
dos danos multifatoriais.

• Objetivo 3 – demonstrar que o ordenamento jurídico atual contempla hipóteses
em que a imputação da responsabilidade ocorre mediante simples presunção de
causalidade natural.

• Objetivo 4 – propor a adoção de uma causalidade presuntiva em um espectro
mais ampliado de hipóteses de responsabilidade civil.

RESULTADOS

• Resultado 1 - análise das muitas teorias que cuidam do nexo causal na
responsabilidade civil.

• Resultado 2 – distinção entre culpabilidade, causalidade, nexo de imputação e
fatores de atribuição de responsabilidade.

• Resultado 3 – identificação de hipóteses legais nas quais a responsabilidade civil
se funda em uma casa natural remota.

• Resultado 4 – identificação de hipóteses legais nas quais a responsabilidade civil
se funda em uma causa natural presumida.

• Resultado 5 – resumo da jurisprudência acerca do tema.

• Resultado 6 - resgate da causalidade jurídica como critério de imputação de
responsabilidade civil.

• Resultado 7 – Publicação de um livro pela editora Lumen Juris (Nexo Causal Como
Realidade Normativa e Presunção de Causalidade na Responsabilidade Civil).

CONCLUSÕES

• Diante da multiplicidade e da complexidade das situações da vida, nenhuma das
teorias do nexo causal parece suficiente para estabelecer, genérica e
satisfatoriamente, o conceito de causalidade. Isso ocorre, em grande parte,
porque todas elas estão comprometidas, em maior ou menor escala, com uma
concepção naturalística do conceito de causa. Essa concepção, quando
transportada para o campo processual, se converte, muitas vezes, em ônus
probatório impossível de ser vencido pela vítima, frustrando, assim, a imputação
do dever de reparar em situações nas quais isso seria admitido como legítimo de
acordo com o senso de justiça construído social e culturalmente.

• Para solucionar esse problema, é necessário superar a acepção naturalística do
nexo causal. É preciso perceber que a causalidade jurídica constitui uma realidade
eminentemente normativa, e não fática.

• O argumento definitivo de que a causalidade jurídica não constitui uma realidade
fática, mas normativa, é a existência de diversas hipóteses consolidadas no
sistema jurídico, algumas até incorporadas em lei, nas quais o estabelecimento da
responsabilidade civil se estabelece mediante a presunção de uma causalidade
natural.
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Desafios para Implantação da Governança 
no Setor Público Brasileiro

INTRODUÇÃO

• Tema antigo no estudo da administração, a Governança surgiu como solução para
o chamado problema de agência: valorização da gestão de seus administradores,
em detrimento do interesse dos sócios-acionistas;

• Avançada sistemática, presume-se aplicável a todo e qualquer tipo de
organização, propondo instrumentos bem definidos para responsabilização de
agentes e incentivo para definição e execução de políticas e objetivos;

• Conjunto de mecanismos de liderança, estratégia e controle;

• Prática já consolidada no setor privado brasileiro, tornou-se requisito primordial
para investidores e para as instituições de mercado;

• Em 2012, TCU elaborou o Referencial Básico de Governança (Fig.1), revisado em
2014;

Fig.1 – Referencial Básico de Governança do TCU

• Em 2016, CGU e Ministério do Planejamento editam a Instrução Normativa 
Conjunta n. 1 (Fig. 2), determinando a implantação da governança nos órgãos do 
Poder Executivo Federal; 

Fig. 2 – Instrução Normativa Conjunta MP/CGU n. 1/2016.

• Essa forma de atuação tem imposto à administração pública grandes desafios.

• Identificar desafios à implantação da governança nos órgãos públicos;

• Caracterizar a aplicação da governança no setor privado;

• Explorar as propostas de governança do TCU, do Ministério do Planejamento e da
CGU;

• Contextualizar o cenário atual da gestão pública brasileira e a implantação da
governança no STJ.

OBJETIVOS

• Os princípios definidores de governança (transparência, prestação de contas,
responsabilização, liderança, estratégia e controle) não apresentam substancial
distinção entre os setores público e privado;

• Morosidade da Administração Pública reflete na dificuldade em implementar
decisões tomadas pelos gestores públicos;

• Dificuldades de implantação da gestão de riscos e dos controles internos nos órgãos
públicos.

• Resistência interna a mudanças nas organizações públicas;

• STJ: governança contemplada no “Plano STJ 2020” (fig. 3) e publicação da Resolução
STJ/GP n. 19/2016, que estabelece o sistema de governança institucional do
Tribunal.

Fig. 3 – Mapa Estratégico do STJ (Plano STJ 2020)

CONCLUSÕES

• Embora seja uma sistemática já bastante consolidada em grandes corporações do
setor privado nacional, o tema governança ainda encontra entraves para sua efetiva
implantação no setor público no Brasil.

• Os principais desafios à efetiva implantação da governança na administração pública
estão relacionados à dificuldade que o setor público brasileiro tem para tornar
efetiva suas ações.

• Além disso, outro importante desafio identificado é a enorme complexidade do
tema e das ações necessárias à sua implantação. Aplicar os conceitos, princípios e
mecanismos relacionados à governança, demanda grandes inovações e
consideráveis mudanças na gestão pública.

REFERÊNCIAS
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A Linguagem Jurídica e o distanciamento
da informação

INTRODUÇÃO

O Trabalho procura apresentar a problemática da linguagem jurídica destacando a
dificuldade da relação entre a população e jurisdição por meio da linguagem.

Com a globalização, o acesso simultâneo à informação, o avanço cultural, e
principalmente, com a promulgação da constituição de 1988, o direito passou a fazer
parte da vida da sociedade, e o termo “cidadania” foi apresentado independentemente
da classe social dos regidos.

Não há como pensar o Direito sem sociedade, assim como não se pode pensar na
sociedade sem a linguagem.

OBJETIVOS

• Elucidar a importância da linguagem para o ser humano;

• Verificar a comunicação no Ato Jurídico, as características da linguagem jurídica;

• Analisar se há em andamento uma proposta de reformulação do discurso jurídico.

RESULTADOS

De acordo com Bittar (2009) a linguagem jurídica é, inegavelmente, uma linguagem
técnica, especializada a partir da linguagem comum, e, dela tendo partido, dela cada
vez mais se distancia. Importações e exportações de termos e vocábulos são operações
comuns, e aliás, indispensáveis para a manutenção, a sobrevivência e o
aperfeiçoamento das instituições semióticas de determinada comunidade.

CONCLUSÕES

A linguagem é um dos instrumentos mais eficazes na difusão e engajamento social do
conhecimento jurídico. Levando-se em conta que o Direito faz parte da vida do cidadão
brasileiro, em suas mais variadas formas, mostrando-lhe direitos, deveres, sanções,
procedimentos; o vetor de ligação entre eles (sujeito e direito) é a linguagem, que, por
sua vez, deve ser inteligível. Trata-se de condição essencial para a própria eficácia da lei
e acesso à justiça. Se a linguagem jurídica é complexa e inacessível, a sociedade se
conforma com a segregação do conhecimento e dos seus direitos.

REFERÊNCIAS

BITTAR, Eduardo Carlos Bianca. Linguagem Jurídica.- 4. ed. – São Paulo: Saraiva,
2009.
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RESULTADOS

A palavra jurídica, assim como a palavra escrita, é instauradora, constituidora,
declaradora. Cumpre que não apenas harmonize a intenção de quem profere, mas
deve ser lida como tal. Daí decorre que deve haver uma exata consonância entre o que
é dito e o que é lido. Isso ocorre de várias formas, seja na obediência às normas cultas
da língua, seja no respeito ao léxico e sintático de quem as ouve ou lê. Houve tempos
em que as linguagens de Tribunais eram mais rebuscadas, porém, os doutores da lei
têm percebido que o foro deve praticar expressões mais límpidas que guardem
paralelo com as mensagens que o receptor tem acesso todos os dias.
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Auditoria do Setor Público:
Uma Análise das Modalidades de Auditoria 

Governamental no Brasil

INTRODUÇÃO

Devido à expansão dos mercados, ao crescimento e ao desenvolvimento da economia
mundial, as organizações sentiram cada vez mais a necessidade de controle e
fiscalização de suas operações. Nesse contexto surgiu a auditoria como ferramenta de
apoio aos agentes que outorgam ou compartilham a gestão de qualquer recurso no
âmbito de seus negócios. No setor público não é diferente, a auditoria governamental
com suas diversas modalidades tem como função principal munir os agentes
interessados, entre eles, a própria sociedade, de informações sobre a boa e regular
gestão dos recursos públicos. Dessa forma, o presente trabalho objetivou analisar e
descrever as diversas modalidades de auditoria governamental praticadas no âmbito
do setor público brasileiro, bem como diferenciá-las do conceito de controles. Para isso,
utilizou-se como método a revisão de literatura, em especial dos normativos dos
principais órgãos responsáveis por auditorias na esfera federal. Verificou-se, ao final, a
importância da auditoria governamental e das particularidades relacionadas a cada
uma de suas principais classificações, uma vez que estas se encontram alicerçadas nas
diferentes necessidades dos interessados; e, apesar das diferenças quanto ao objeto,
momento e/ou posição em relação à entidade auditada, o cerne dos tipos de auditorias
em geral tende a ser mantido.

OBJETIVOS

• Analisar as modalidades de auditoria governamental; 

• Descrever as principais classificações adotadas pela literatura; e 

• Desmistificar a relação entre auditoria e controles.

DISCUSSÃO 

RESULTADOS

CONCLUSÕES

• Com relação às modalidades de auditoria praticadas no setor público brasileiro,
mais especificamente em âmbito federal, restou evidenciado que apesar das
variações quanto ao objeto, posição em relação à entidade auditada e momento
das auditorias, há um esforço evidente das normas em preservar a essência e um
certo grau de padronização necessários ao desenvolvimento das auditorias em
geral.

• No que se refere às frequentes confusões acerca dos conceitos de auditoria e
controle, o trabalho permitiu elucidar e ressaltar a distinção necessária ao
entendimento das normas aplicáveis ao tema, bem como ao uso correto dos
termos técnicos em epígrafe.

REFERÊNCIAS

BRASIL. Ministério da Fazenda. Secretaria Federal de Controle Interno. Manual do
Sistema de Controle Interno do Poder Executivo Federal. Anexo à Instrução Normativa
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PETERS, Marcos. Implantando e gerenciando a lei Sarbanes Oxley: governança
corporativa agregando valor aos negócios. São Paulo: Atlas, 2007.

Portaria-TCU nº 280, de 8 de dezembro de 2010. Alterada pela portaria-tcu nº 168, de
30 de junho de 2011. Normas de Auditoria do Tribunal de Contas da União (NAT).
Boletim do Tribunal de Contas da União, Brasília, DF, ano XLIV, n. 29, 5 de julho de
2011.
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A Perícia em Processos Judiciais Administrativos 
Critérios para Apuração de Valores

INTRODUÇÃO

Assunto de longo alcance, em que não há como se abordar e responder a todas as
questões que possam se apresentar, por falta de uma resposta padrão e definitiva para
todos os casos, pois que para cada um, uma análise individual. O enfoque busca
apresentar, ao final, as principais técnicas de orientação a respeito do tema, cujos
fundamentos não encontram base sólida na literatura existente.

Por fim, serviram de base de consulta os seguintes documentos:

• CPC/2015 - art. 156 e parágrafos afins

• O Manual de Orientação de Procedimentos para os Cálculos na Justiça Federal

• Manual de Procedimentos da CEJU/STJ

OBJETIVOS

• Apresentar os principais critérios que devem ser observados por ocasião do cálculo
em processos judiciais

• Promover as metodologias de análise de técnicas direcionais de levantamento de
dados em processos judiciais

RESULTADOS

Da análise de literatura e de documentos consultados, resultou, que em processos judiciais
de matéria administrativa, as cautelas de exame devem se dar com maior atenção na
aplicação dos seguintes critérios:

• Apuração do valor devido na data da conta apresentada

• Indicação ou não de eventual excesso de valor no cálculo

• Compensação de eventuais pagamentos já recebidos

• Atualização do valor encontrado para a data corrente

• Destaque de honorários contratuais e,

• Apuração do valor de sucumbência, se houver

CONCLUSÕES

O tema está apresentado de forma sistemática e conclusiva, porém não definitiva. Foi dado
enfoque às principais diretrizes de análise para o achado de valores em processos judiciais
administrativos, fundamentando-se basicamente no Manual de Procedimentos da CEJU/STJ
e no Manual de Orientação de Procedimentos para os Cálculos na Justiça Federal,
enfatizando-se no entanto, que diante de casos maiores ou mais complexos, poderá surgir a
necessidade de verificação e aplicação, em conjunto ou separadamente, de outros demais
critérios
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Juridiquês: uma barreira ao maior 
interessado – o cidadão.

INTRODUÇÃO

O Direito, como em qualquer outra área de estudo – Medicina, Contabilidade,
Matemática, Biologia –, possui expressões e termos que lhe são próprios, ou seja,
uma linguagem técnica. Para que o leitor consiga compreender um texto, seja ele
oriundo de qualquer área, faz-se necessário que contenha uma escrita clara, concisa
e objetiva. Entretanto, particularmente no campo do direito, as produções textuais
são repletas de expressões arcaicas, latinismo ou de difícil interpretação. Com isso, o
cidadão, que é o maior interessado nas causas judiciais, acaba sendo prejudicado por
não entender o direito que, na essência, possui. A partir do momento em que os
operadores do direito conseguirem transmitir a mesma informação de forma mais
clara, precisa e direta, os cidadãos irão se sentir verdadeiramente alcançados pelas
decisões emanadas do Judiciário.

Portanto, o presente trabalho tentará demonstrar a importância de uma linguagem
mais simples pelos operadores do direito. Será utilizada a revisão literária para
demonstrar a urgência de uma linguagem menos rebuscada nas decisões judiciais.

OBJETIVOS

• Demonstrar a importância de uma linguagem mais simples pelos operadores do
direito;

• Demonstrar a urgência de uma linguagem menos rebuscada nas decisões
judiciais;

• Conscientizar os agentes do Poder Público e das instituições de ensino se dispam
da vaidade e conjuguem esforços para a facilitação do entendimento das decisões
judiciais por parte dos principais interessados nas causas submetidas à apreciação
da Justiça;

• Propor, de outra parte, uma linguagem mais simples para que todo cidadão
consiga entender e buscar pelos seus direitos, mostrando a diferença entre
linguagem jurídica e “juridiquês”.

• As instituições de ensino superior deveriam se preocupar na formação desse novo
operador do direito, tendo em vista que a própria Lei Complementar 95/1998, em
seu artigo 11, enfatiza que as disposições normativas deverão ser redigidas de
forma clara, precisa e na ordem lógica.

• Os textos jurídicos têm sido afetados pelo vício de se formularem frases rebuscadas
sem conteúdo relevante. Isso remete ao tão falado “juridiquês”, que, ao invés de
aproximar o jurisdicionado, cria um abismo entre quem busca seus direitos e a
concretização do direito em si. Na verdade, esse prejuízo não é só para o cidadão
comum que se vê distante do direito almejado, mas também é para o profissional
do direito, visto que contribui para o descrédito da justiça e, por consequência, do
próprio operador jurídico.

• A Ministra Nancy Andrighi mostra-se sempre preocupada com a acessibilidade da
Justiça. Em artigo publicado no sítio da AMB, ressalta que “o exercício incansável do
juiz deve ser o de tornar compreensíveis suas decisões. Contudo, mesmo
produzindo decisões com linguagem direta e simplificada, em determinadas
circunstâncias, é imprescindível a utilização de expressões técnicas. Dessa forma, é
necessário que se crie um mecanismo eficaz para explicar ao cidadão, sem formação
jurídica, o que, efetivamente, foi decidido. Da mesma forma que o médico não se
restringe a dizer o nome da doença, mas busca explicar ao paciente o diagnóstico
apresentado, o juiz não deve apenas julgar, mas precisa fazer com que o cidadão
entenda o que foi decidido e as razões que o levaram a decidir daquela forma.
(ANDRIGHI, 2005, p.1).”.

CONCLUSÕES

REFERÊNCIAS

• O objetivo não é a simplificação do uso da palavra a ponto de se tornar uma
linguagem coloquial. O que os defensores da simplificação dos textos jurídicos
pregam é a utilização de termos do vernáculo, a ordem direta, a clareza, a concisão, a
ordem lógica.

• A partir da simplificação da linguagem jurídica, é possível sugerir que a linguagem é
um importante mecanismo para aproximar a população da Justiça, uma vez que, por
meio da compreensão das decisões judiciais, coloca-os num mesmo patamar. Aos
operadores do direito, é fundamental ter em mente que a Justiça é função
indeclinável do Estado concebida como serviço público à disposição de cada membro
da sociedade, sem distinção de classe social, credo, cor, raça e, mais importante, sem
distinção de grau de escolaridade.

• Para que o acesso à Justiça seja alcançado, cabe às faculdades de direito e aos
tribunais de justiça, particularmente por suas escolas judiciais, o encargo de reverem
essa linguagem descabida disseminada entre os operadores do direito, oferecendo
cursos para conscientização e aprendizagem do estilo adequado ao tempo atual e em
respeito ao cidadão brasileiro.

• Em síntese: simplificar a linguagem jurídica não é sinônimo de involução intelectual,
mas um passo decisivo em direção à democratização da Justiça.
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RESULTADOS

• Marcelo Paiva, em seu livro “Português Jurídico (2015) ”, é categórico: a linguagem
jurídica é técnica. Entretanto, “não se pode, em nome da linguagem técnica,
justificar o uso de rebuscamento e comprometer as técnicas de um bom texto.

• Essa linguagem inacessível, ao que parece, viola os princípios constitucionais do
acesso à justiça e à publicidade. Na Constituição Federal de 1988, em seu artigo 5º,
inciso XIV - é assegurado a todos o acesso à informação.

• A linguagem jurídica deve ser formal, entretanto não se deve florear o discurso,
dando-se mais importância à forma que ao conteúdo, já que, com o uso habitual
dessa prática, tende-se a manter o monopólio do conhecimento e erguer um
entrave ao acesso à Justiça.

• A Associação dos Magistrados Brasileiro – AMB – , em 2005, lançou uma
campanha nacional para a simplificação da linguagem jurídica com o objetivo de
simplificar a linguagem a partir das faculdades de Direito, operadores de Direito e
jornalistas.

• ANDRIGHI, Fátima Nancy. Pela compreensão da Justiça. AMB. 2005. <disponível em:
http://bdjur.stj.jus.br/jspui/bitstream/2011/1764/Pela_Compreens%C3%A3o_Justi%
C3%A7a.pdf. Acesso em: 20.10.2016.

• ANDRIGHI, Fátima Nancy. Pela compreensão da Justiça. AMB. 2005. <disponível em:
http://bdjur.stj.jus.br/jspui/bitstream/2011/1764/Pela_Compreens%C3%A3o_Justi%
C3%A7a.pdf. Acesso em: 20.10.2016.
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O princípio da proporcionalidade 
delimitando a legítima defesa

INTRODUÇÃO

O Estado possui o papel de agente regulador da conduta humana para que seja
harmônico o convívio social. Importante este papel quando os indivíduos recorrem à
sua proteção quando se sentem lesados. O Estado atua para minimizar as distorções
causadas nas desavenças coletivas. Ocorre, porém, que o Estado nem sempre está
presente para proteger um bem juridicamente tutelado.

Para isso foi regulamentado, em nosso ordenamento jurídico, os casos de autotutela
permitidos. Encontram-se inseridas no instituto das excludentes de ilicitude, que
regulamentam as condutas com os devidos requisitos, os quais afastam a
antijuridicidade do fato praticado. A legítima defesa é uma das condutas que excluem a
ilicitude do ato, pois quem age em legítima defesa não comete crime. E, se não há
crime, não se pode falar em pena.

A legítima defesa é uma exigência natural. É a reação contra o injusto, que ocorre
desde as épocas primitivas. É um modo que o homem achou para propiciar a mínima
proteção a um bem seu ou de terceiros.

O instituto da autodefesa deve ser executado sempre com moderação. Deve ser
proporcional à gravidade da ameaça ou agressão. Pois, quando o indivíduo se defende
ou protege outra pessoa, deve cumprir o princípio da proporcionalidade.

OBJETIVOS

• Verificar se o agente praticou a legítima defesa de forma moderada ou praticou
excesso;

• Demonstrar o erro e o excesso na legítima defesa;

• Verificar as espécies de legítima defesa e sua aplicabilidade nos dias atuais.

RESULTADOS

• A legítima defesa é o direito indiscutível, inalienável e irreversível, que toda pessoa
possui, de se defender, defender seus entes queridos ou terceiros inocentes, de
ataques violentos e irracionais, repelindo a força com a força.

• A moderação também é um dos atributos necessários à reação no instituto da
legítima defesa. Ela alude a proporção entre o ataque e o revide. Além de ponderada,
a autodefesa deverá ser necessária. A necessidade será avaliada em relação ao caso
concreto, levando-se em consideração todas as circunstâncias do fato.

• Quando o agente, que se defende ou protege um terceiro inocente, ultrapassa o
limite do necessário e moderado, a ação torna-se então exagerada. Atacar o agressor,
que já esteja dominado ou desacordado, cometerá a vítima um excesso e, por isso,
será também apenada. Todo excesso pode e deve ser punido, pois nesse caso, o
resultado da reação será pior do que a injusta agressão, de tal modo que não se
justifica o definitivo resultado.

CONCLUSÕES

• A legítima defesa no Brasil é permitida legalmente, mas somente nos casos em que a
autoproteção possui todos os requisitos necessários para configurar sua legitimidade.

• A autoproteção ou defesa de outrem, quando há agressão injusta, é um instinto
humano, porém essa defesa deve ser realizada de forma moderada, compatível ao
perigo no qual o agente se encontra envolvido.

• As ações políticas em conjunto com as leis e com os nossos aplicadores do direito devem
buscar sempre o aprimorando de nossos julgados, analisando melhor a real intenção dos
agentes submetidos à Justiça para que não condenem um inocente ou acabem
prejudicando ainda mais a nossa sociedade, que atualmente se encontra apreensiva e
insegura.

• O Estado, assim, deve realizar o seu papel de mediador e, por consequência, regulador
das relações sociais, preconizando a sua principal missão: prover o bem comum e a paz
social.

REFERÊNCIAS

• BITENCOURT, Cezar Roberto. Código Penal Comentado. 7. ed. São Paulo: Saraiva, 2012.

• BITENCOURT, Cezar Roberto. Tratado de Direito Penal, Volume 1: parte geral. 20. ed. rev.,
ampl. e atual. São Paulo: Saraiva, 2014.

• COSTA JR., Paulo José da; COSTA, Fernando José da. Curso de Direito Penal. 12. ed. rev. e
atual. São Paulo: Saraiva, 2010.

• GONÇALVES, Jonas Rodrigo. Metodologia Científica e Redação Acadêmica. 3. ed. Brasília:
Processus, 2008.

• GONÇALVES, Jonas Rodrigo. Particularidades Linguísticas em Textos Jurídicos. 1. ed.
Brasília: Processus, 2008.

• JESUS, Damásio de. Direito Penal, Volume I: parte geral. 35 ed. São Paulo: Saraiva, 2014.

• INELLAS, Gabriel César Zaccaria de. Da Exclusão de Ilicitude. São Paulo: Juarez de
Oliveira, 2001.

• MARINHO, Alexandre Araripe; FREITAS, André Guilherme Tavares. Manual de Direito
Penal – parte geral. Rio de Janeiro: Lumen júris, 2009.

• NUCCI, Guilherme de Souza. Código Penal Comentado. 15. ed. rev., atual. e ampl. Rio de
Janeiro: Forense, 2015.
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O IMPACTO SOCIAL DA FUNÇÃO LEGIFERANTE 
NA ESFERA DO PODER JUDICIÁRIO

INTRODUÇÃO

Foram tecidos alguns conceitos sobre neoconstitucionalismo, soberania
constitucional, direitos sociais, politicas públicas, constitucionalização do direito,
judicialização, ativismo, mutação jurídica, entre outros.

Utilizou-se o método qualitativo teórico e o quantitativo a fim de enfatizar a pouca
eficiência legislativa demonstrado nas lacunas das normas jurídicas.

Ao final, críticas e ponderações sobre a atuação do Poder Judiciário na função
legiferante.

As conclusões apontam os benefícios à sociedade com o novo sistema judicial.

OBJETIVOS

RESULTADOS

CONCLUSÕES

REFERÊNCIAS
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• BARROSO, Luís Roberto. O novo direito constitucional brasileiro: contribuições

para a construção teórica e praticada jurisdição constitucional no Brasil. 2. ed.

Belo Horizonte: Fórum, 2013. p. 53.

• ALMEIDA, Nádia Hellen Gaia de, e RIBEIRO, Luiz José de Jesus.

Neoconstitucionalismo: O poder Judiciário como Agente de Concretização das

Normas Constitucionais. R. TRT 8' Região. Belém. v. 47, n. 93, p. 1-450,

jul./dez./2014

• CRUZ, Alvaro Ricardo de Souza. Processo constitucional e a efetividade dos direitos

fundamentais. In: ______; Sampaio, Jose Adercio Leite (coord.). Hermenêutica e

jurisdição constitucional. Belo Horizonte: Del Rey, 2001.

• RANGEL, Douglas Eros Pereira. Efetividade Dos Direitos Fundamentais Sociais e a

Reserva do Possível: Uma Análise Sob A Ótica Do Neoconstitucionalismo. Rev. Trib.

Reg. Trab. 3ª Reg., Belo Horizonte, v.52, n.82, p.87-102, jul./dez.2010.

• A sociedade - embora seja violentamente atingida pela força legiferante advinda do
Poder Judiciário -, em geral, beneficia-se da atuação Jurisdicional.

• O Poder Judiciário atua nas demandas mais relevantes do ponto de vista social.

• Sob a justificativa de evitar e solucionar os conflitos, os órgãos do Judiciário ousam

dar à lei interpretações proativas.

• O atual cenário jurídico moderno aponta que o Poder Judiciário exorbita os limites

positivados para se chegar a um atendimento jurisdicional adequado para a

sociedade.

• O Ativismo Judicial é decorrente da ampliação do papel do Judiciário frente às

relações sociais, regulando políticas públicas e intervindo de forma significante na

vida dos brasileiros.

• Diante da evolução social, faz-se necessário mutações normativas, tanto no texto

em si como na interpretação do seu conteúdo.

• O Poder Judiciário, passa a ser visto como um órgão legiferante, uma vez que tem

agido positivamente na solução dos conflitos, buscando por fim à morosidade

processual, atendendo aos anseios sociais, contribuindo, assim, com a segurança

jurídica.

• A interferência do Poder Judiciário em questões de políticas públicas, controlando a

omissão estatal em prol da efetividade dos direitos sociais, como muitos

argumentam, não viola o princípio da separação dos poderes, já que esse foi

concebido com a finalidade de assegurar os direitos fundamentais individuais e

coletivos.
• A função do Poder Judiciário não é restrita exclusivamente à incumbência de julgar

e aplicar as leis aos casos concretos, resolvendo os conflitos existentes, mas

também disciplinar as relações sociais valendo-se da sua função atípica legiferante.

• O Poder Judiciário tem adotado medidas, como a utilização da jurisprudência, por

exemplo, para a garantia de uma prestação judicial célere, justa, uniforme, segura

e eficiente.

• O enfraquecimento do Poder Legislativo abre espaço para que o Executivo e o

Judiciário realizem a função legiferante de forma mais abrangente.

• O Supremo Tribunal Federal e, por extensão, os Juízes e Tribunais, adquirem sua

importância do âmbito social.

• Demonstrar o impacto social da função legiferante do Poder Judiciário.

• Analisar de que forma o Poder Judiciário pode contribuir para o bem estar social.

• Evidenciar as consequências do ativismo judicial.
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A importância da Contabilidade Pública 
na prestação de contas para a sociedade.

INTRODUÇÃO

• Os cidadãos precisam de informações acerca da gerência e aplicação dos
recursos públicos.

• O cidadão têm o direito à informação para que possa exercer plenamente o seu
poder de fiscalização.

• O objetivo da Contabilidade Pública é fornecer aos usuários informações
contábil-financeiras acerca do patrimônio das entidades do setor público.

• Se a informação não é compreendida, não há comunicação.

• A Contabilidade utiliza linguajar próprio muitas vezes compreendido somente
por pessoas familiarizadas com a ciência.

• Alguns termos contábeis (p. ex. compensações financeiras, inversões financeiras,
reservas de contingência) dificultam o entendimento da mensagem.

OBJETIVOS

• Demonstrar os aspectos que envolvem a comunicação e os seus ruídos.

• Apresentar a Ciência Contábil como ciência social.

• Apresentar a importância da Contabilidade Pública e dos relatórios contábeis.

• Analisar o cumprimento do direito à informação.

RESULTADOS

• A comunicação envolve o emissor, o receptor, o tema da mensagem, o canal, o
código e o ruído. Quando cada elemento é eficientemente usado, o processo de
comunicação é completo.

• O receptor é um participante ativo no processo de comunicação.

• Fatores pessoais (como personalidade, estado de espírito, emoções, movimento
corporal, aparência) fatores de personalidade (como autossuficiência e confusão)
e até mesmo os fatores sociais que vêm da educação afetam de forma direta ou
indireta a comunicação.

• Ruído é tudo o que pode atrapalhar, prejudicar ou impedir o entendimento ou a
transmissão da mensagem.

• O ruído também acontece quando o receptor distorce a mensagem para entender
somente o que deseja ou o que lhe interessa e também quando entende somente
parte da mensagem.

• O receptor deve entender e interpretar a intenção do emissor. Nem sempre a
comunicação acontece de forma direta; na prática, há intermediação dos canais.

• A comunicação acontece quando a mensagem é adequadamente interpretada e
flui de modo a alcançar o seu objetivo.

• A Contabilidade não é uma ciência exata. A Contabilidade é uma ciência social. As
ciências sociais têm como foco as relações humanas.

• Das relações humanas surgem os problemas sociais e sociológicos; os valores
sociais afetam um número significativo de pessoas; os problemas sociológicos são
características comuns aos problemas elaborados pelas ciências.

• Os problemas sociais se referem a algumas características da sociedade que
deveriam ser diferentes quando comparados com outros valores; os sociológicos,
para alguma coisa que não está suficientemente explicada.

RESULTADOS

• O objeto da Contabilidade nas instituições privadas tanto quanto nas públicas é o
patrimônio.

• A Contabilidade Pública apresenta características peculiares. Apoiada nos princípios e
nas normas contábeis, a Contabilidade Pública coleta, registra e analisa os atos e fatos
produzidos pela Administração.

• O objetivo dos relatórios contábeis é fornecer informações relevantes para os usuários.
A informação relevante é aquela capaz de fazer diferença em uma decisão.

• A informação contábil precisa ser relevante e representar com fidedignidade a realidade
reportada para ser útil.

• O Acesso à informação está consagrado no texto da Constituição Federal; todos têm o
direito de receber dos órgãos públicos informações de interesse particular ou de
interesse coletivo ou geral.

• As autoridades apenas administram o dinheiro público (ou o patrimônio público) e têm o
dever de informar à sociedade como os recursos estão sendo geridos.

• A Lei de Responsabilidade Fiscal expressa que são instrumento da transparência a ampla
divulgação das informações acerca da execução orçamentária. Também exige dos entes
públicos a transparência no planejamento, no orçamento e na execução dos gastos
públicos.

• A Administração Pública só atinge o seu objetivo de comunicar quando o cidadão
compreende as informações às quais tem acesso.

• Para aqueles que não têm o conhecimento contábil, os seguintes termos são de difícil
entendimento: “compensações financeiras”, “integralização do capital social”, “reservas
de contingência”, “caixa e equivalentes de caixa”, “ingressos extraorçamentários”,
“exaustão”.

CONCLUSÕES

• A compreensão das informações contábeis é um instrumento de grande valia para
subsidiar a análise e o acompanhamento da gestão e do investimento do dinheiro
público. Constitui uma coluna para a democracia à medida que proporciona a
transparência na aplicação dos recursos.

• Os termos ou expressões analisadas são verdadeiros ruídos no processo comunicação.
Prejudicam a compreensão do todo. Para compreender a totalidade de um texto é
necessária a compreensão de suas partes, pois na correlação das partes é constituído o
todo. As informações contábeis não são um emaranhado de expressões ou números sem
sentido. Para sua correta compreensão, o cidadão deve saber o conceito das partes.

• Não se sugere que os termos técnicos e o linguajar contábil sejam abolidos dos
relatórios contábeis das entidades públicas. Para que haja verdadeiramente o
cumprimento do disposto constitucionais do direito à informação, a administração,
juntamente com os profissionais da Contabilidade Pública, devem buscar mecanismos
simplificados para divulgar essas informações.
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Eficiência do sistema de registro de preços

INTRODUÇÃO

A criação do Sistema de Registro de Preços – SRP -, como procedimento especial de
licitação, na sua origem voltado para compras, e na atualidade, aplicável também à
contratação de serviços..

A ideia simples e inovadora de contratar uma empresa através do Registro de Preços –
SRP -, favorece a Administração Pública, possibilitando maior controle sobre as
contratações realizadas.

Ademais, busca-se enfatizar, primordialmente, algumas características marcantes desse
instituto. Dentre elas, destaca-se sua inovação no campo das
licitações públicas, ensejando inúmeros benefícios à Administração, quer seja na
redução de custos, quer seja na obtenção de propostas verdadeiramente mais
vantajosas.

OBJETIVOS

• 1. Redução de Volume de Estoques

• 2. Redução do Número de Licitações

• 3. Tempo Recorde de aquisição. 

RESULTADOS

• Resultado 1: Adotar nos processos licitatórios, aquisições mais uniformes

• Resultado 2: Celeridade nos trâmites processuais

• Resultado 3: Possibilidade de renegociação de preços, visando à melhoria nos 
custos de aquisições.

CONCLUSÕES

• Conclusão 1: A adoção do sistema de registro de preços contribui para a
padronização de preços dos produtos similares.

• Conclusão 2: Melhoria nas interlocuções entre os órgãos com o objetivo de de evitar
distorções nos preços.

• Conclusão 3: Possibilita a compra conjunta para o suprimento recíproco entre os
mais diversos órgãos, interessados nas aquisições de produtos similares.

REFERÊNCIAS

• 1: Marinho Júnior, João S. Eficiência do Sistema de Licitações por pregão.

• 2: Lei de Licitações e Contratos Administrativos – ZENITE, 2015.

• 3: ESCOBAR, J.Cc. Mariense. O Sistema de Registro de Preços nas Compras Públicas.

• 4. FERNANDES, Jorge Ulisses Jacoby – Sistema de Registro de Preços e Pregão
Presencial e Eletrônico.
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A guarda compartilhada como instrumento 
de combate a alienação parental

INTRODUÇÃO

- O presente estudo aborda a alienação parental e seus impactos causados entre
crianças e ou adolescentes de casais separados, com o advento da Lei
13.058/2014, que apresentou a guarda compartilhada como regra geral ,
preterindo outras forma de guarda de filhos.

- A lei da Guarda Compartilhada encontra-se em consonância com outros diplomas
legais, como o Código Civil e o Estatuto da Criança e do Adolescente em sintonia
com a Constituição de 1988.

- Na guarda compartilhada o interesse do menor esta sobreposto aos os dos pais,
beneficiando, assim, ao menor em todos os sentidos.

- Trata-se de um novo paradigma sendo realizado pelo Direito Civil , em sintonia
com a Constituição de 1988, que já havia entendido pela proteção e melhor
interesse do menor desenvolvimento da criança e a prevenção de casos de
alienação parental.

OBJETIVOS
• Analisar os impactos de alienação parental entre crianças e ou adolescentes, bem

como o seu entrelace com a Lei 13.058/2014.

• Aprofundar os estudos da guarda compartilhada, no ramo do Direito Civil, mais
especificamente do Direito de Família como instrumento de combate da alienação
parental.

• Por tratar diretamente da saúde psicológica da criança, reveste-se de delicada
importância, devendo ser tratado com bastante seriedade e atenção, para tanto,
será feita uma investigação jurídica, social e psicológica acerca do tema, com a
finalidade de entender como a guarda compartilhada pode ser utilizada na
prevenção da alienação parental.

CONCLUSÕES

• O objetivo maior é o interesse e a proteção da criança, que deve ser resguardado de 
eventuais interesses egoísticos dos pais decorrente do fim do matrimônio.

• O psicológico da criança é atingido no intuito de criar uma imagem negativa do pai 
ou da mãe na consciência do menor.

• É obrigação exclusiva do casal, independentemente da situação conjugal em que se 
encontre, exercer em equilíbrio de condições o poder familiar sobre os filhos.

• Com o advento da Lei nº 13.058/14 foi significativo para a diminuição dos casos de 
alienação parental e para a formação de concepção de família, agora com alicerces 
mais fortes e mais seguro.
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O Paralelismo e a Organização do Sentido Textual: 
Aspectos sintático-semânticos relevantes 

para a revisão de textos

INTRODUÇÃO

• No escopo do trabalho do revisor, segundo Athayde (2011), está o propósito de
“fazer do texto uma melhor ferramenta de comunicação entre o autor e o leitor”.

• Em consequência, a revisão textual deve contemplar fatores como o equilíbrio
das informações, a lógica argumentativa, a ocorrência de paralelismos ou a
gradação de ideias, a homogeneidade na apresentação dos dados, a devida
correlação entre os pontos levantados e as conclusões obtidas, entre outros.

• Considerando-se que a observância das diretrizes acima promove a melhor
compreensão do texto, focalizou-se nesta pesquisa na função do paralelismo e o
efeito de sua ausência em textos e documentos produzidos por redatores da área
administrativa de instituição judicial do setor público.

• A metodologia da pesquisa consistiu de coleta, organização e análise dos dados,
tendo como fundamentação teórica os pressupostos apresentados por Marcuschi
(2010), Oliveira (2013), Garcia (2010), Didio (2013), Koch e Elias (2013, 2014).

OBJETIVOS

• Descrever e discutir as principais questões suscitadas durante a pesquisa sobre o
paralelismo e a organização do sentido textual.

• Identificar as qualidades que as redações oficiais devem contemplar a fim de
cumprirem a sua função comunicativa.

• Descrever os tipos de estruturas sintáticas em que a observância do paralelismo é
recomendada pela teoria gramatical.

• Identificar as estruturas linguísticas e os ambientes textuais em que os escritores
apresentam maior dificuldade de observar o uso adequado do paralelismo.

RESULTADOS

• A falta de simetria nas construções sintáticas está relacionada à observação precária
de aspectos gramaticais, tais como: a regência nominal, a regência verbal, a
coordenação de orações e a seleção de tempos verbais adequados às diversas
intenções comunicativas.

• A utilização recorrente de inversões e de nominalizações; a alta incidência de
orações subordinadas, com o consequente encapsulamento das ideias no texto; e a
ocorrência de enunciados com períodos muito extensos estão entre os principais
elementos que reduzem a transparência dos textos analisados.

• O rompimento de paralelismos inicialmente estabelecidos nessas construções
compromete a clareza e a inteligibilidade dos textos, reduzindo ou mascarando o
atingimento do alvo comunicativo dessas produções.

CONCLUSÕES

• A busca pelo texto formal ideal, atribui relevância ao aspecto impessoal da
produção, à custa do equilíbrio de outras qualidades, como a clareza, a concisão, o
uso da norma padrão, etc.

• A necessidade de adequação linguística das produções oficiais, com vistas ao
cumprimento de sua função comunicativa, coloca em destaque a importância do
trabalho do revisor de textos nas diferentes situações em que a forma escrita é o
meio de materialização dos discursos.

• A qualidade da produção textual de caráter oficial depende em grande medida da
fase de revisão.,

• A revisão de textos deve ser realizada com o tempo adequado e por profissional
especificamente capacitado.

• O revisor de textos, na realização de seu trabalho, deve considerar os aspectos
gramaticais da língua, bem como outros que concorrem para o atingimento da
função comunicativa do texto, por exemplo, as características do gênero textual, os
objetivos comunicativos, o tipo de leitor e a situação em que se processa a
comunicação.
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A Colaboração premiada: estudo acerca de 
seu valor como prova no processo penal

INTRODUÇÃO

O trabalho tem o intuito de analisar a delação premiada no processo penal brasileiro
como forma de investigação criminal. Examina, ainda, o valor probatório das
declarações de um criminoso, bem como estuda as questões éticas que permeia o
contrato entre o Estado e os colaboradores. Ao fim, indica que o valor do depoimento
do delator é o de elementos de informação, o qual deve ser corroborado por outras
provas em contraditório judicial.

OBJETIVOS

• Entender o instituto da colaboração premiada como forma de investigação criminal.

• Verificar as questões éticas evolvendo acordos entre o Estado e os delinquentes.

• Analisar o valor probatório das delações premiadas no processo penal pátrio.

• O Estado, ao conceder benefícios ao delator, deve receber em troca as provas
necessárias para punir os demais membros da organização criminosa.

• Não obstante as questões éticas, a delação é um mal necessário em busca de coibir
a criminalidade organizada, face a constatação de que o Estado não consegue, com
os meios ortodoxos de investigação, punir a contento sequer a criminalidade
desorganizada, quiçá será capaz de fazer frente aos criminosos estruturados e
hierarquizados.

• O valor probatório de delações premiadas é o de elementos de informação, à
semelhança do que ocorre no inquérito policial, esses elementos devem ser
corroborados por outras provas em contraditório judicial.

CONCLUSÕES

• A colaboração premiada não deve ser um método de investigação isolado, há de ser
complementado por outros: ação controlada; captação ambiental de sinais
eletromagnéticos, ópticos, ou acústicos; infiltração de agentes; cooperação entre
órgãos nacionais e internacionais de segurança pública; interceptação telefônica ou
telemática; quebra de sigilo bancário e fiscal.

• A fronteira de atuação ética pelo Estado em face dos delatores é muito tênue, a
sociedade não compreende prêmios elevados, como o perdão judicial, a criminosos
confessos.

• A colaboração premiada, isoladamente, não deve fundamentar um decreto
condenatório. Todavia, serve para colher elementos de informações, sendo estepe
para denúncia e para o início da busca pela punição.
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A Dosimetria da Pena em Concreto nos 
Casos de Tráfico de Drogas

INTRODUÇÃO

A individualização da pena na sentença penal condenatória, por sua importância e
complexidade, exige dos operadores do direito amplo conhecimento acerca dos
parâmetros legais e jurisprudenciais que delimitam a atividade jurisdicional, no âmbito
de sua discricionariedade motivada.

Equiparado a crime hediondo, o delito de tráfico de drogas submete-se a regras
específicas, previstas na redação original da Lei n. 8.072/90 e da Lei n. 11.343/2006,
muitas das quais foram declaradas inconstitucionais, em face de ofensa aos princípios
constitucionais da proporcionalidade e da individualização da pena, aspectos que
foram amplamente debatidos e julgados pelo Supremo Tribunal Federal e pelo Superior
Tribunal de Justiça.

Produziu-se, assim, vasta jurisprudência, cujo estudo faz-se necessário para a obtenção
de maior compreensão sobre os aspectos da individualização da pena no crime de
tráfico de drogas, identificando-se os princípios aplicáveis e a etapas da dosimetria,
dentre as quais, a fixação da pena-base, a aplicação de atenuantes e de agravantes, a
aplicação de minorantes e de majorantes, bem como da fixação do regime inicial para
cumprimento de pena, da aplicação de penas alternativas e do sursis, com a análise
dos posicionamentos doutrinários e jurisprudenciais sobre o tema.

OBJETIVOS

• Descrever e identificar as peculiaridades das normas previstas na Lei n. 8.072/90 e
na Lei n. 11.343/2006.

• Analisar os principais aspectos da individualização da pena na sentença penal
condenatória, detalhando os princípios aplicáveis à dosimetria e as suas etapas na
sentença condenatória, de acordo com as normas estabelecidas pelo Código Penal.

• Analisar, com a transcrição de julgados, os posicionamentos do Supremo Tribunal
Federal e do Superior Tribunal de Justiça sobre temas controversos na realização da
dosimetria da pena, especialmente em relação ao crime de tráfico de drogas.

RESULTADOS

• Compreensão de que o direito à individualização da pena decorre do princípio da
isonomia, garantindo aos sentenciados o direito de ter a sua condenação
quantificada de forma única e distinta de outras, de que o princípio da
proporcionalidade ou razoabilidade visa inibir abusos ou excessos advindos das
funções inerentes ao Poder Público, evitando-se a intervenção estatal mais severa
diante da liberdade individual, bem como de que a dosimetria se insere em um
juízo de discricionariedade do julgador, cabendo a este individualizar
fundamentadamente a pena.

• Compreensão de que a legislação constitucional e infraconstitucional
estabeleceram, quanto à aplicação da pena, tratamento rigoroso ao delito previsto
no art. 33 da Lei n. 11.343/2006, impondo regime integral ou inicial fechado para o
cumprimento de pena, além de vedar a aplicação de penas alternativas nas
condenações, normas que foram declaradas inconstitucionais pelo Supremo
Tribunal Federal nos julgamentos dos HCs n. 111.840/ES, n. 97.256/RJ e n.
104.339/SP, fazendo-se necessária, atualmente, a fundamentação concreta para
fixação de regime mais gravoso e para a não aplicação de penas alternativas, nos
termos estabelecidos nos artigos 33, §§ 2º e 3º, 44 e 59 do Código Penal.

RESULTADOS

CONCLUSÕES

• A aplicação de uma reprimenda justa, razoável e proporcional, com a observância
dos direitos constitucionais fundamentais, nos limites da discricionariedade dos
Magistrados, é de relevante importância para os cidadãos no Estado Democrático
de Direito, o que faz com que o estudo do atual posicionamento doutrinário e
jurisprudencial sobre o tema da dosimetria da pena nos delitos de tráfico de drogas
seja indispensável aos operadores do direito, não só para a obtenção de um melhor
desempenho profissional, mas para o aprimoramento acadêmico e pessoal.
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• Estudo, a partir de dados coletados via internet e de pesquisa bibliográfica, sobre
todas as etapas da individualização da pena no tráfico de drogas, com o
detalhamento sobre os princípios constitucionais aplicáveis à dosimetria e sobre os
principais aspectos da fixação da pena-base, da aplicação de atenuantes e de
agravantes, de minorantes e de majorantes, da pena de multa, do regime de
cumprimento de pena, da substituição da pena privativa de liberdade e do sursis,
demonstrando-se a necessidade da indicação de elementos concretos para a
valoração negativa da circunstâncias judiciais.

• Estudo sobre os aspectos específicos da dosimetria da pena previstos na Lei das
Drogas, dentre os quais a necessidade de valoração da natureza e da quantidade de
droga apreendida como circunstância judicial preponderante na fixação da pena-
base, nos termos do art. 59 do Código Penal, e da aplicação, na segunda fase de
dosimetria, da minorante prevista no art. 33, § 4º, e das majorantes previstas no art.
40, todos da Lei n. 11.343/2006, com a indicação de julgados sobre os temas
abordados e dos enunciados de súmulas aplicáveis às fases de dosimetria da pena no
tráfico de drogas.
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O Arcabouço Jurídico na Educação

INTRODUÇÃO

Este trabalho tem como objetivo verificar como as normas jurídicas são capazes de
influenciar no processo ensino-aprendizagem, promovendo qualidade e permanência
na educação. Além de verificar a aplicabilidade das normas jurídicas existentes no
contexto social do país em suas diversas regiões. A metodologia utilizada para essa
pesquisa foi a pesquisa bibliográfica em artigos científicos e no ordenamento jurídico
correlato. A importância dessa pesquisa é identificar as lacunas existentes entre o que
é proposto através das leis e programas de governo e o que se consegue aplicar na
realidade escolar do país.

OBJETIVOS

• Verificar como as normas jurídicas são capazes de influenciar no processo ensino-
aprendizagem, promovendo qualidade e permanência na educação;

• Verificar a aplicabilidade das normas jurídicas existentes no contexto social do
país em suas diversas regiões;

• Identificar a lacunas existentes entre o que é proposto através das leis e
programas de governo e que se consegue aplicar na realidade escolar do país.

RESULTADOS

Considerando a história social, política e educacional brasileira, pode-se afirmar que a 
existência de uma política de educação voltada para o povo em sua totalidade ainda 
está em processo de efetivação, conforme demonstrado na tabela abaixo:

RESULTADOS

CONCLUSÕES

• A previsão legal não é garantia de transformação na realidade, a qual necessita de um 
conjunto de fatores que contribuem para essa transformação;

• Para que a educação possa contribuir para a efetivação da cidadania do povo
brasileiro é preciso entendê-la enquanto direito;

• O grande empecilho para uma educação de qualidade está nos detentores do poder 
que encaram a educação com secundária.

Secretaria de Gestão de Pessoas
Coordenadoria de Desenvolvimento de Pessoas

Seção de Eventos Externos e Programas de Bolsas



Luana Garcia Maranhão

Programa de Bolsas de Pós-graduação STJ –2015

1ª Mostra de Painéis STJ – Construindo o saber

Superior Tribunal de Justiça

Direito a alimentos da companheira, incluindo os 
gravídicos, após o rompimento da união homoafetiva

INTRODUÇÃO

O trabalho tem o intuito de analisar a união estável homoafetiva e seus efeitos

jurídicos, tendo como tema central o direito a alimentos, incluindo os alimentos

gravídicos, da companheira, após o rompimento da união homoafetiva. Examina casos

de deferimento de alimentos gravídicos à companheira homossexual, tendo em vista a

desigualdade de tratamento dado pelo sistema normativo brasileiro. Ao fim, conclui-

se que a legislação que regula a União Estável deve ser interpretada de forma

expansiva e igualitária.

OBJETIVOS

• Analisar o instituto da União Estável homoafetiva e seus efeitos jurídicos.

• • Verificar o tratamento dado pelo ordenamento jurídico, no tocante ao
deferimento de alimentos gravídicos à companheira homossexual.

• • Analisar a possibilidade de concessão de alimentos, em especial os gravídicos, à
companheira homoafetiva, após o rompimento da União Estável, tendo em vista a
inegável omissão legislativa.

RESULTADOS

• Há possibilidade, no ordenamento jurídico pátrio, de pedido de alimentos,

incluindo os gravídicos, da companheira após o rompimento da União

Estável homoafetiva.

• • A isonomia entre os casais heteroafetivos e homoafetivos somente ganha

plenitude de sentido se desembocar no igual direito subjetivo à formação de

uma autonomizada família, incluindo-se ai, o reconhecimento do direito à

sobrevivência com dignidade por meio do pensionamento alimentar.

CONCLUSÕES

• O instituto da obrigação alimentar é dos mais importantes existentes em nosso
ordenamento jurídico, garantindo aos alimentados as condições necessárias para
sua subsistência e a manutenção de sua vida.

• • Os alimentos gravídicos garantem à mulher gestante um auxílio legal de seu
companheiro durante o período da gravidez, porém trazem à tona uma importante
discussão, que caminha para o reconhecimento social e legal da família
homoafetiva.

• • É necessário a utilização de princípios como o da analogia e dignidade da pessoa
humana para se alcançar um entendimento mais humano e social dessa questão, e
se afastar a visão machista e positivista ainda existente em nossa sociedade em
pleno século XXI.
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A exoneração tributária em favor das 

pessoas com deficiência

INTRODUÇÃO

• O interesse no presente trabalho é fruto da história acadêmica da autora, que
cursou as graduações de fisioterapia e direito, buscando, nesse momento, uma
forma de integração de ambas.

• Foram pesquisados aspectos relevantes no que tange às pessoas com deficiência,
pensando-as como pessoas e como cidadãs, com ênfase na proteção jurídica.
Ademais, foi realizado um estudo das normas gerais do direito tributário
brasileiro, em especial sobre a exoneração tributária.

• Por fim, analisou-se a previsão na legislação brasileira de exoneração tributária
outorgada às pessoas com deficiência.

OBJETIVOS

• Na legislação brasileira, quais as formas de exoneração tributária outorgada às
pessoas com deficiência?

• Como são exercidas?

RESULTADOS

• Há isenção tributária dos seguintes impostos:

• Federais – IPI, IOF e IRPF.

• Estaduais – ICMS e IPVA. 

• Não há casos de imunidades tributárias.CONCLUSÕES

• O resultado foi positivo, porquanto verificou-se que há isenção tributária de
impostos federais e estaduais, além de alguns municipais, não abordados.

• No entanto, tendo em vista a maior proteção das imunidades em relação às
isenções, sendo aquelas vestidas sob o manto das cláusulas pétreas
constitucionais, ao passo que não há nenhum caso relacionado às pessoas com
deficiência, propõe-se ao legislador a sua criação, com o intuito de ver-se mais
bem assegurada a proteção a esse grupo de indivíduos, que são grandes vítimas
históricas da exclusão social.

• Por fim, o grande objetivo valorativo deste trabalho foi demonstrar o que diz
Werneck, 1997: “A deficiência é parte intrínseca da humanidade. Logo, a
deficiência faz parte da normalidade”.
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Licitações e Compras Sustentáveis

INTRODUÇÃO

A necessidade de se ter um consumo responsável com relação aos recursos naturais é
de suma importância, pois, as modificações realizadas pelos indivíduos na natureza
devem ocorrer também com relação a busca de produtos ecologicamente corretos e
que possam ser substituídos ou reciclados.

No Brasil, quando se fala em gestão é bastante comum haver referências aos vícios do
nosso sistema sociopolítico, os quais apontam para a impossibilidade de uma
democracia descentralizada e para a incapacidade de existir no país um sistema de
gestão local que seja realmente capaz de promover o acesso à cidadania e a equidade
social. Por isso, a Administração Pública só existe e se justifica para atender a um fim
público qual seja o alcance da produção de um resultado exteriorizado através da
prática do ato. Caso contrário, estar-se-á diante de um desvio de finalidade ou desvio
de poder que acarreta a invalidação do ato administrativo.

Assim, o presente trabalho tem como objetivo mostrar a importância da licitação
sustentável, e, como a Administração pode atuar sem ferir as normas legais,
aproveitando melhor seus recursos financeiros para atender as questões relativas a
sustentabilidade.

OBJETIVOS

• Demonstrar o papel fundamental do Estado na sustentabilidade

• Identificar as contribuições das licitações para atender as questões de
sustentabilidade e melhor utilização dos recursos financeiros

• Adotar procedimentos ecologicamente corretos na rotina organizacional

• Verificar as vantagens na Administração Pública quanto aos critérios de
sustentabilidade

RESULTADOS

• Cumprimento da legislação ambiental

• Produtos, serviços e obras de menor impacto ambiental

• Consumo consciente

• Uso de materiais recicláveis e produtos de maior vida útil

• Uso de novas tecnologias para economizar água, luz e energia

• Coleta seletiva de lixo

• Uso de biodiesel

• Manutenção permanente das frotas de veículos

• Transformação do lixo orgânico em adubo

• Descarte de resíduos

CONCLUSÕES

• O direito ao meio ambiente equilibrado é um direito que pertence tanto a
coletividade como a cada indivíduo. Para que isso ocorra, deve-se zelar pela
qualidade do mesmo. Toda sociedade é eticamente responsável pela condução e
reestruturação da trajetória da natureza e da história do mundo contemporâneo, e
nesse contexto, a Administração Pública deve primar pela prática de atos que
protejam o meio ambiente e promovam a sustentabilidade.

• Pela Lei de Licitações a adoção da sustentabilidade em seus certames, segundo a
redação do artigo 3º da Lei 8.666/93 é obrigatória, assim, não cabe mais a faculdade
do gestor público em adotar ou não tal procedimento para fechar contratos que
interessem a União e demais Entes Federativos, as questões ambientais e
sustentáveis são protegidas por lei e qualquer ato contrário deve ser repudiado.

• Por fim, a Administração Pública deve assegurar, através do procedimento
licitatório, a proposta mais vantajosa para a Administração, sendo esta a que
atender o critério da sustentabilidade.
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Plano de logística sustentável 
do superior tribunal de justiça

INTRODUÇÃO

Este trabalho aborda a implantação do Plano de Logística Sustentável (PLS) no
Superior Tribunal de Justiça (STJ). Pretendeu-se investigar de que maneira a
implantação do Plano de Logística Sustentável no STJ favoreceu o atendimento dos
requisitos de melhoria da qualidade do gasto público e de construção de um novo
modelo de cultura institucional visando à inserção de critérios de sustentabilidade
nas atividades do Poder Judiciário.

De acordo com o PLS, os órgãos devem estabelecer um processo de coordenação do
fluxo de materiais, de serviços e de informações – desde a etapa do fornecimento à
fase de desfazimento – considerando o ambientalmente correto, o socialmente justo
e o desenvolvimento econômico equilibrado. Além disso, o plano lança aos gestores
dos órgãos públicos participantes o desafio de integrar os aspectos ambientais,
econômicos e sociais do desenvolvimento sustentável nos processos de trabalho,
sobretudo nas contratações públicas.

OBJETIVOS

• Por meio dessa pesquisa, buscou-se:

• Contextualizar o Plano de Logística Sustentável no conjunto de ações sustentáveis
empreendidas no STJ;

• Analisar os indicadores para avaliação de desempenho ambiental e econômico do
PLS; e

• Verificar a execução das ações que visaram ao atingimento das metas do PLS no
âmbito do Superior Tribunal de Justiça.

RESULTADOS

• O Plano de Logística Sustentável é um instrumento de gestão vinculado ao
planejamento estratégico do STJ, com definição de objetivos e responsabilidades,
ações, metas, prazos de execução e mecanismos de monitoramento e avaliação.
O PLS-STJ possibilita o estabelecimento e a avaliação de práticas de
sustentabilidade, racionalização e qualidade do gasto público, além da melhoria
da gestão dos processos de trabalho.

• O plano foi construído coletivamente, considerando a visão sistêmica do órgão,
ou seja, todas as unidades da organização foram consideradas e puderam
interagir, sugerindo ações que compõem o plano de ação, as respectivas metas e
estratégias de atuação para as áreas temáticas definidas pelo Conselho Nacional
de Justiça. As metas foram propostas pelas áreas gestoras, definidas com base em
tendências de comportamento a partir de diagnósticos das séries históricas de
consumo, já mapeadas pelo órgão.

RESULTADOS

• O PLS-STJ já é uma referência entre outros órgãos do Poder Judiciário e dos demais
Poderes da União e sua metodologia de elaboração vem sendo replicada. Segundo
Machado (2002, p.8), é um grande desafio promover a mobilização e o envolvimento
dos servidores públicos na mudança do modelo de desenvolvimento. A participação das
unidades envolvidas é fundamental para a construção de metas tangíveis que resultem
numa administração pública cada vez mais eficiente e racional.

CONCLUSÕES

• Concluiu-se que o conjunto de programas, projetos e ações executadas no STJ ao
longo dos últimos anos e a experiência da equipe envolvida favoreceram o
desenvolvimento do PLS de forma célere. O estabelecimento de metas e a
definição de estimativas foram facilitados pela existência, no órgão, de séries
históricas para vários dos indicadores que compõem o plano. Alguns desses
indicadores já vinham sendo acompanhados e monitorados em outros projetos
de mesma natureza.

• Algumas limitações, entretanto, puderam ser percebidas quando se trata de
indicadores “não tradicionais”. A inexistência de registros estatísticos para alguns
indicadores evidencia a necessidade de revisões posteriores. O monitoramento e
a avaliação dos indicadores do PLS, quando forem realizados, provavelmente
favorecerão a identificação de oportunidades de melhoria nas áreas temáticas até
então não monitoradas.

• Ainda que o desafio de melhorar a qualidade do gasto público e de construir um
novo modelo de cultura institucional permaneça, nota-se a vanguarda do
Superior Tribunal de Justiça quando tratamos de sustentabilidade no poder
público.
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Auditoria Interna aplicada à fiscalização de 
contratos de terceirização

INTRODUÇÃO

Ao longo dos últimos anos, tem-se observado um aumento na contratação de mão-de-
obra terceirizada, bem como uma elevação no dispêndio de recursos públicos com as
referidas contratações. Verifica-se que há farto material disponível acerca da atuação
dos Gestores de Contratos na fiscalização das obrigações das contratadas fornecedoras
de mão de obra. Boa parte dos Órgãos, inclusive, sistematiza o conhecimento adquirido
através dos “manuais de gestão de contratos”. Entretanto, são raros os estudos
direcionados especificamente à atuação da Auditoria Interna.

OBJETIVOS

O estudo consiste em revisão bibliográfica cujo objetivo é iniciar o debate acerca da
importância da atuação da auditoria interna na fiscalização dos contratos de
terceirização no âmbito da administração pública, trazendo à discussão o conceito de
terceirização e de auditoria interna, bem como propor algumas linhas de atuação para
a Auditoria em relação aos citados contratos.

RESULTADOS

O estudo abordou, no primeiro capítulo, o fenômeno da terceirização de mão de obra,
seu conceito e origem, a normatização aplicável ao serviço público, seu impacto fiscal
nos gastos com pessoal para fins da LRF, além da responsabilização trabalhista da
Administração Pública.

Em seguida, o segundo capítulo foi dedicado ao estudo da Auditoria Interna, tratando
da conceituação dada pelas instituições nacionais e internacionais mais notáveis, do
perfil requerido aos profissionais dedicados à atividade, bem como do Processo de
trabalho da Auditoria.

Por fim, no capítulo final abordou-se a importância da Auditoria na fiscalização de
contratos de terceirização, apontando-se algumas boas práticas que podem ser
adotadas pelos profissionais para elevar os padrões de qualidade do serviço de
auditoria em relação aos citados contratos.

CONCLUSÕES
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O estudo concluiu pela importância de a unidade de Auditoria Interna evoluir do
paradigma de conformidade para o de desempenho – auditoria operacional, auditoria
baseada em riscos, avaliação de controles internos e avaliação da governança de
contratações – na fiscalização dos contratos de terceirização, visando maior eficiência,
eficácia, efetividade.
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Da obrigatoriedade do esgotamento da via 
administrativa como condição para a 

impetração do Habeas Data

INTRODUÇÃO

O cidadão tem seus dados coletados e reunidos em bancos de dados públicos e
particulares, sem que tenha acesso direto a eles. Por conta disso, o Habeas Data surgiu
em nosso sistema jurídico pátrio com a chegada da Constituição de 1988. Fica exposta
a intenção do ora legislador constituinte demonstrando a sintonia com esse propósito
do dispositivo do Habeas Data, criado visando a dar maior segurança aos cidadãos por
meio de um remédio constitucional próprio, para permitir acesso às informações
existentes em bancos de dados sobre os indivíduos. José Eduardo Nobre Mata (2005, p.
95) acrescenta que: [...] em arremate, pode-se dizer, sem medo de errar, que nunca
tivemos uma Carta Política que tenha tido tamanho cuidado com os direitos e garantias
fundamentais. Ainda, jamais tivemos um texto constitucional tão preocupado em dar
plena efetividade a tais normas. No mundo moderno é fácil perceber, também, a
grande utilidade do instituto para as pessoas jurídicas, que estão sujeitas às várias
formas de violação de seus direitos à informação.

OBJETIVOS

CONCLUSÕES

Para Celso Ribeiro Bastos (1998, p. 83), o Habeas Data tem um tríplice aspecto: a)
Direito de acesso aos registros; b) direito de retificação desses registros, e c) direito de
complementar tais registros.

Acredita-se que tanto pessoa física como jurídica têm legitimidade para impetrar esse
remédio, mais ainda, o Ministério Público exerce um papel de grande relevância como
fiscal da lei.

A jurisprudência exige prova do anterior indeferimento do pedido de informação de
dados pessoais, ou da omissão em atendê-lo, constituindo como requisito
indispensável concretização do interesse de agir. No entanto, no atual entendimento,
não se exige o esgotamento da via administrativa para impetração do habeas data.
Cassio Scarpinella Bueno, nesse sentido: “O interesse de agir na impetração do habeas
data só nasce quando frustradas eventuais tentativas do interessado de obter, retificar
ou anotar informações a seu respeito nesta fase que estou denominando de pré-
judicial”.

O Habeas Data mudou de rota, pois se no tempo de sua criação o foco especial era
órgãos de repressão política, atualmente, confia-se que os bancos de dados de
natureza pública são mais danosos, tais como Serviço de Proteção ao Crédito, Serasa ,
dentre outros.
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Paulo Ed. Revista dos Tribunais,1998.

• BUENO, Cassio Scarpinella – Ações Constitucionais – organizado por Fredie Didier Jr.,
Editora Podivm, 4ª Edição, 2009.

Secretaria de Gestão de Pessoas
Coordenadoria de Desenvolvimento de Pessoas

Seção de Eventos Externos e Programas de Bolsas

Abordar o direito à informação.

Mostrar a necessidade de rejeição ou omissão, por parte da administração pública, em
fornecer ou alterar dados do impetrante como condição da impetração do Habeas-Data.

Analisar o conceito, finalidade, natureza jurídica, legitimidade ativa e passiva - incluindo,
de forma breve, a situação do Ministério Público -, cabimento, competência para
julgamento e debater a condição para impetração desse remédio constitucional (tema
central).

Revelar a situação do Habeas Data em relação ao sigilo das informações para preservar a
segurança da sociedade e do Estado.
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Liderança e Desempenho das Equipes

INTRODUÇÃO

As pessoas representam o diferencial competitivo que mantém e promove o sucesso
organizacional (CHIAVENATO, 2005).

A formação de líder é um desafio para as organizações e seu papel é fundamental em
qualquer ambiente em especial nas organizações. A liderança como processo de
influência e direção com a capacidade de modelar o comportamento das pessoas.

O trabalho em equipe por sua vez tem o potencial de aperfeiçoar o desempenho dos
trabalhadores quando a tarefa requer múltiplas habilidades.

A liderança e o trabalho em equipe são temas de relevância no ambiente corporativo e
a Gestão de Pessoas tem o potencial de equipar a organização com talentos que
possam desempenhar a função de líderes e recrutar e selecionar colaboradores para
atuarem em equipes.

OBJETIVOS

OBJETIVO GERAL: Investigar a relação entre o líder e o desempenho da equipe.

OBJETIVOS ESPECÍFICOS:

• Elencar as características requeridas dos líderes nas organizações;

• Identificar os fatores que contribuem para a melhora do desempenho das equipes;

• Relacionar o estilo de liderança com o desempenho da equipe.

RESULTADOS

• O líder pesquisado compreende a distinção entre grupo e equipe;

• A prática reiterada de feedback pelo líder tem o potencial de reduzir os conflitos da
equipe;

• A disposição em ensinar constitui qualidade do líder reconhecida pela equipe;

• O clima organizacional influencia o desempenho da equipe pesquisada.

RESULTADOS

CONCLUSÕES

• Os líderes são os responsáveis pelo planejamento e pela execução de mudanças
dentro das organizações.

• O planejamento do processo de recrutamento e seleção com a participação do líder
e o conhecimento prévio das habilidades técnicas e interpessoais para o trabalho
em equipe, tendem a melhorar o relacionamento interno das organizações;

• As organizações devem focar o desenvolvimento de líderes, pois a captação de
líderes é um desafio;

• A liderança influencia o desempenho das equipes.

REFERÊNCIAS

• CHIAVENATO, Idalberto. Comportamento organizacional: a dinâmica do sucesso das
organizações. 2 ed.Rio de Janeiro: Elsevier, 2005
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O Instituto da Reabilitação Profissional 
como requisito para a concessão 
da Aposentadoria por Invalidez

INTRODUÇÃO

O trabalho ora apresentado preocupa-se em investigar se o processo de reabilitação
profissional (cuja finalidade, a teor do artigo 89 da Lei nº 8.213/91, é proporcionar aos
beneficiários incapacitados parcial ou totalmente para o trabalho, em caráter
obrigatório, independente de carência, e às pessoas com deficiência, os meios
indicados para o reingresso no mercado de trabalho e no contexto em que vivem) é um
requisito para a concessão da aposentadoria por invalidez.

Como se sabe, todo trabalhador passa a maior parte de sua vida produtiva inserido em
seu ambiente de trabalho. Até por isso, ao longo dos tempos (e principalmente a partir
da Revolução Industrial), as legislações têm se preocupado em garantir-lhes condições
dignas de trabalho.

Quando esse ambiente não é seguro e salubre as consequências são imediatas:
doenças ocupacionais e acidentes.

Nesse contexto e a depender do grau de comprometimento de sua saúde, o
trabalhador pode necessitar da reabilitação profissional.

Porém, em alguns casos, o comprometimento é tão severo que o trabalhador perde a
sua capacidade laborativa e fica insuscetível de reabilitação, necessitando assim se
socorrer da aposentadoria por invalidez.

É neste momento que surge a dúvida: à luz do artigo 42 da Lei nº 8.213/91 (a
aposentadoria por invalidez, uma vez cumprida, quando for o caso, a carência exigida,
será devida ao segurado que, estando ou não em gozo de auxílio-doença, for
considerado incapaz e insusceptível de reabilitação para o exercício de atividade que
lhe garanta a subsistência, e ser-lhe-á paga enquanto permanecer nesta condição): é
possível a concessão da aposentadoria por invalidez sem antes o trabalhador ser
submetido ao processo de reabilitação profissional?

OBJETIVOS

• Verificar, por meio de revisão bibliográfica, a aplicação e interpretação da legislação
previdenciária brasileira, no que tange aos requisitos da aposentadoria por
invalidez, mais especificamente, o requisito da reabilitação profissional;

• Examinar, de acordo com a jurisprudência dos tribunais, a possibilidade de
flexibilização dos requisitos da aposentadoria por invalidez, em função das
condições pessoais do trabalhador.

CONCLUSÕES

I - Sob um enfoque meramente positivista, é inegável a obrigatoriedade de submissão
do trabalhador ao processo de reabilitação profissional. Isso porque no rol de
requisitos da aposentadoria por invalidez, previstos no artigo 42 da Lei nº 8.213/91, há
a previsão da reabilitação profissional.

Essa conclusão é forçosa, ainda, na medida em que o artigo 101 do mesmo diploma
legal c/c artigo 46 do Decreto 3.048/99 também estabelecem a obrigatoriedade de o
aposentado por invalidez submeter-se a processo de reabilitação profissional, sob pena
de suspensão do benefício.

Reforçando essa tese há ainda o conteúdo do caput do artigo 62 da Lei nº 8.213/91,
que determina que aquele segurado em gozo de auxílio-doença, insuscetível de
recuperação para a sua atividade habitual, deverá – e aqui percebemos o cunho
mandamental do termo utilizado – submeter-se a processo de reabilitação profissional
para o exercício de outra atividade.

II - Já sob uma ótica mais humanitária e sob a batuta do brocardo jurídico de que os
fins sociais devem prevalecer sobre a literalidade das leis ou normas de forma a
resguardar a dignidade da pessoa humana (artigo 5º da LINB), percebe-se que a
jurisprudência dos tribunais brasileiros entende que, embora a reabilitação profissional
seja de fato um requisito para a aposentadoria por invalidez, tal pressuposto pode, e
deve, ser mitigado levando-se em consideração as condições subjetivas da pessoa a ser
amparada por medida protetiva tão extrema como a aposentadoria por invalidez, não
havendo nenhum tipo de irregularidade ou ilegalidade naquelas concessões realizadas
sem que o segurado seja submetido ao processo de reabilitação profissional.

REFERÊNCIAS
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A invalidade do crime de desacato como forma de 
política garantista promovida pelo poder judiciário

RESUMO

O artigo aborda o tema da invalidação no ordenamento jurídico do delito de desacato
pelo Poder Judiciário, delineado por reflexões trazidas nos diálogos que
fundamentaram os lados opostos dessa celeuma. O estudo apresentou a verificação de
incompatibilidade do crime de desacato através de uma visão garantista do STJ e do
controle de convencionalidade ao ter como parâmetro a Convenção Americana sobre
os Direitos Humanos. Paralelamente, estruturou-se o delito de desacato pelos
contornos histórico e social-fático no direito penal, através da análise bibliográfica do
livro “Desacato” do autor Lélio Braga Calhau; bem como se debruça sobre o Recurso
Especial nº 1.640.084/SP, que originou o tema do artigo após a Quinta Turma do STJ
julgar como invalido o delito de desacato. Nesse contexto, por fim, depara-se com uma
reflexão sobre o real papel do direito penal, do Poder Judiciário, do servidor público e
do cidadão comum. Entendendo a figura humana como causadora principal da
invalidade não só jurídica como também social do artigo 331 do CP como ilícito penal.

INTRODUÇÃO

• No dia 15/12/2016, o site do STJ postou a seguinte matéria: “Quinta Turma
descriminaliza desacato a autoridade” no REsp nº 1.640.084/SP.

• Surge inquietações acerca de como o Poder Judiciário portou-se jurídico e
socialmente nas questões referentes ao crime de desacato nesse julgado.

• Análise do livro “Desacato”, do autor Lélio Braga Calhau, com o objetivo de trazer
contornos sobre a origem, a natureza e características históricas do desacato.

• Traça, em paralelo, argumentações tanto pela manutenção como pelo fim do
desacato como tipo penal.

• Estuda os embates jurídicos presentes no case a fim do crime se tornar inválido sem
que lei ulterior o revogue.

OBJETIVOS

• Analisar como ocorreu o processo de escolha político-criminal da invalidade do
delito de desacato.

• Identificar e compreender os divergentes posicionamentos das partes opostas nos
discursos jurídicos sobre a invalidação do crime de desacato.

• Coletar documentalmente e interpretar apelações, pareceres, e acórdão do recurso
especial concernente ao caso em estudo.

• Confrontar teses jurídicas opostas sobre a necessidade ou não da invalidação do
crime de desacato no ordenamento jurídico brasileiro.

• Problematizar sobre as reais motivações que cercam o desacato, sob o viés político-
criminal e social.

RESULTADOS E DISCUSSÃO

• O anseio social dispensado à figura do desacato é pela sua descriminalização no
ordenamento jurídico brasileiro.

• A manutenção do crime de desacato fomenta o abuso de autoridade por parte dos
representantes do Estado; silencia a opinião e a crítica do administrado; e serve como
manobra de controle social.

• A manutenção do crime em comento tem trazido à convivência social mais danos ao
indivíduo – cliente do que bem-estar e proteção ao Estado provedor.

• Sugestão alternativa pela transformação do crime de desacato em ilícito civil, se
apresentando como forma garantista de instrumento de justiça e de segurança social.

CONCLUSÕES

• A Quinta Turma do STJ decidiu à época pela invalidação do delito de desacato sob viés
do garantismo penal.

• Tamanha incompatibilidade penal aferida pelo Judiciário denotou prevalência pelo
reconhecimento político-criminal da centralidade do ser humano por sua liberdade de
expressão frente ao Estado como prestador de serviços.

• A capacidade do sistema sancionatório penal resolver o problema do contexto social do
crime de desacato não se apresentou eficiente durante a sua validade.

• O cerne do conflito mostrou-se presente na dificuldade das pessoas responsáveis por
imputar tal crime utilizarem-se do bem senso e da racionalidade, sem incorrer no crime
de abuso de autoridade.
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Legenda: imagem meramente ilustrativa sobre brainstorm acerca do contexto do desacato.
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A relativização do princípio da presunção de 
inocência e a execução provisória da pena

INTRODUÇÃO

Na presente obra, propõe-se uma análise detalhada acerca da
recente decisão do Supremo Tribunal Federal que passou a permitir
novamente a execução provisória da pena após a decisão
condenatória proferida em segunda instância. Trata-se de tema
polêmico, que divide opiniões tanto na doutrina quanto na
jurisprudência, causando disputas acirradas na Excelso Pretório. A
premissa maior da polêmica gira em torno do princípio da
presunção de inocência (ou não-culpabilidade), na qual se debate
se sua relativização permitiria o início do cumprimento da pena
antes do trânsito em julgado, ou seja, se tal juízo fere ou não o
núcleo essencial desse preceito fundamental.

OBJETIVOS

• Verificar a validade da decisão do STF sob os aspectos da teoria
geral dos direitos fundamentais e da hermenêutica
contemporânea.

• Analisar o atual modelo de atuação da Suprema Corte a partir
das influências do neoconstitucionalismo na exegese
constitucional hodierna e na resolução de casos difíceis.

• Estudar detalhadamente a oscilação da jurisprudência no Excelso
Pretório acerca do tema, a fim de se verificar qual é de fato o
melhor posicionamento e quais são as tendências da
interpretação sobre o direito constitucional e penal.

RESULTADOS

• As influências do neoconstitucionalismo e do pós-positivismo
deram maior liberdade aos julgadores e vastas ferramentas
interpretativas para decidirem de forma mais política e menos
jurídica, de modo a:

• Permitir a superação da ideia de existência de regras e
princípios absolutos e;

• Priorizar a relativização de preceitos fundamentais, a fim
de dar maior efetividade às normas constitucionais e
penais.

CONCLUSÕES

• As jurisprudências firmadas pelo STF estão totalmente atreladas
aos ideais e às pré-compreensões daqueles que o compõem,
bem como às influências extrajudiciais que sofrem. Sendo certo
que a atual composição da Suprema Corte, através da teoria da
ponderação, do ativismo judicial e da mutação constitucional,
adotará, por maioria, medidas menos conservadoras para
atender aos anseios da sociedade e superar paradigmas
instituídos.

• A decisão contrária à execução provisória da pena, embora válida
e mais condizente aos anseios do constituinte originário, não se
mostra adequada ao momento vivido no Brasil e acabou por
diminuir e até extinguir a eficácia de certas normas penais e
constitucionais.

• O decisum proferido recentemente pelo STF, definido de acordo
com os instrumentos e os artifícios hermenêuticos
contemporâneos, mostra-se válido, necessário e compatível com
o cenário atual do País, conferindo efetividade a um número
maior de preceitos constitucionais e penais sem violar o núcleo
essencial do princípio da presunção de inocência.
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Superior Tribunal de Justiça

Estado de coisas inconstitucional e as 
implicações do poder judiciário como superego

INTRODUÇÃO

O Estado de Coisa Inconstitucional, instrumento importado da Constituição colombiana,
tem por finalidade a tutela da dimensão objetiva dos direitos fundamentais,
defendendo a intervenção estrutural do Poder Judiciário nos casos em que há uma
massiva e sistemática violação de direitos, e que exigem a atuação coordenada de
diversos agentes e órgãos públicos.

Em decorrência da expansão das Cortes Constitucionais, baseada em uma interpretação
principiológica, o Poder Judiciário torna-se um importante ator na superação de
omissões inconstitucionais e na correção de falhas estruturais.

Em uma sociedade sem referencial, em que a classe política possui cada dia menos
credibilidade, o Poder Judiciário assume o papel de superego, representando a moral do
Estado, devendo-se, contudo, fomentar diálogos institucionais a fim de evitar a
sobreposição de um Poder da República sobre os demais.

OBJETIVOS

• Introduzir o problema decorrente do ativismo judicial mediante uma nova percepção
sobre a omissão inconstitucional, notadamente sob a perspectiva do controle de
constitucionalidade das leis, no qual há um encontro perplexo entre legislador e juiz,
lei e julgamento.

• Identificar quais as implicações e problemas decorrentes do ativismo judicial
exacerbado e implicações da jurisdição constitucional forte.

• Definir o Estado de Coisa Inconstitucional (ECI).

• Analisar as consequências do reconhecimento do ECI e alternativas para se efetivar as
decisões judiciais que interfiram nas decisões de competência dos demais Poderes da
República.

• Buscar um equilíbrio entre a atuação expansiva do Poder Judiciário e a inércia dos
Poderes Judiciários e Executivo.

• Estudar as decisões proferidas pela Corte Constitucional colombiana que
reconheceram algumas situações de ECI e quais as consequências delas decorrentes,
principalmente as diferenças entre aquelas decisões em que a aplicação prática foi
nula e aquelas em que a implementação efetivamente conseguiu suprir as falhas
reconhecidas.

• Compreender as dimensões da ADPF n. 347 pelo Supremo Tribunal Federal e a
aplicação do instrumento (ECI) no ordenamento pátrio.

RESULTADOS

• Levando-se a expansão do controle normativo efetivado pelo Poder Judiciário para
o campo da psicanálise, pode-se enquadrá-lo no conceito de imago paterna,
projetando-o na função de moralidade pública. Tanto na família como na sociedade,
a figura do pai perde importância na definição do ego, e a sociedade órfã ratifica
paradoxalmente o infantilismo dos sujeitos. Portanto, o crescimento do “Terceiro
Poder” demonstra, à primeira vista, uma semelhança com as características
tradicionais da figura do pai, no qual a Justiça acaba ganhando, por parte da
população, contornos de veneração religiosa.

• Pressupostos para reconhecimento do ECI: i) constatação de um quadro de massiva
e contínua violação de diferentes direitos fundamentais; ii) reiterada e persistente
omissão das autoridades públicas; iii) necessidade de imposição de remédios
estruturais; e iv) potencialidade de um número elevado de afetados que acarrete no
congestionamento do Judiciário.

• A adoção do ECI pelo STF no julgamento da ADPF n. 347/DF deu ensejo à
formulação de muitas críticas, baseadas, principalmente, no argumento de que se
trataria de mais uma faceta da judicialização da Administração Pública e ofensa à
separação dos Poderes.

CONCLUSÕES

REFERÊNCIAS
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• A aplicação do ECI é possível no ordenamento pátrio, desde que observado um
contexto político-democrático e os pressupostos do instrumento.

• O ativismo judicial não pode ser enxergado sob um prisma simplista, haja vista que a
transferência de poder tem se dado em razão da constante judicialização da política.

• Para solução das graves falhas estruturais, devem ser adotados diálogos
institucionais, mediante uma democracia deliberativa, com adoção da “última
palavra provisória” e da ponderação da tensão entre Judiciário e Legislativo quando
à legitimidade democrática no âmbito da jurisdição constitucional.
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Salvador: JusPodivm, 2016.
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Deliberação. São Paulo: Ed. Saraiva, 2011.

• MAUS, Ingeborg. O Judiciário como superego da sociedade: o papel da atividade
jurisprudencial na “sociedade órfã”. Trad. Martônio Lima e Paulo Albuquerque.
Novos Estudos CEBRAP, n. 58, nov. 2000.

RESULTADOS

• O neoconstitucionalismo possui seus marcos bem definidos (histórico, filosófico e
teórico), porém as perspectivas das teorias neoconstitucionalistas e a aplicação de
seus cânones não são uníssonas, acarretando em um debate sem fim quanto ao
ativismo judicial.

• Há três objeções principais ao neoconstitucionalismo: i) o pendor judicialista é
antidemocrático; ii) perigo da preferência por princípios e ponderação, em
detrimento de regras e subsunção; e iii) possibilidade de se gerar uma
panconstitucionalização do Dreito.

• Criou-se uma grande expectativa sobre o Judiciário no sentido de que seria ele o
concretizador dos ideais constitucionais, notadamente em razão da baixa
credibilidade imputada à classe política, o que enseja uma judicialização exagerada
de todas as questões, até mesmo pelos Poderes Legislativo e Executivo.
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Levantamento de custos das alterações 
de ambientes físicos no Superior Tribunal de Justiça

INTRODUÇÃO

Este estudo, como projeto piloto no âmbito do STJ, visa buscar mecanismos para
apuração dos custos de parte dos serviços demandados à área de manutenção,
engenharia e arquitetura, área que consome um percentual relevante do orçamento do
Superior Tribunal de Justiça, em razão da grandiosidade de suas instalações, para que
se possa subsidiar, através da relação custo/benefício, as definições de prioridades dos
investimentos e serviços demandados, bem como o planejamento e controle
orçamentário, para que o STJ possa vislumbrar a importância de se implementar um
sistema completo de gestão de custos de forma que se chegue ao custo final de sua
prestação jurisdicional, por processo recebido e julgado.

OBJETIVOS

• Buscar mecanismos para apuração dos custos de parte dos serviços demandados à
área de manutenção, engenharia e arquitetura, área que consome um percentual
relevante do orçamento do Superior Tribunal de Justiça, em razão da grandiosidade
de suas instalações, para que se possa subsidiar, através da relação custo/benefício,
as definições de prioridades dos investimentos e serviços demandados, bem como o
planejamento e controle orçamentário.

• Pesquisar a aplicabilidade de métodos de custeio do serviço público, direcionado
para a efetivação de um modelo que forneça informações sobre os custos dos
serviços de alterações de ambientes físicos no âmbito do STJ.

RESULTADOS

• A) fornecer informações precisas à Administração Superior, com base na apuração dos
custos, para subsidiar as tomadas de decisões;

• B) otimizar os gastos, a partir da definição de prioridades, com base no levantamento
do custo e do benefício dos serviços solicitados;

• C) subsidiar a formulação da proposta orçamentária da área de manutenção,
engenharia e arquitetura através das informações geradas pelo sistema de custos;

• D) aprimorar a prestação do serviço, eliminando desperdícios, diminuindo os custos e
aumentando a eficiência e a eficácia.

CONCLUSÕES

• Este trabalho buscou definir critérios de apuração de custos envolvidos nos serviços
de alterações de ambientes físicos no âmbito do STJ, como forma de relacionar o
benefício esperado aos custos despendidos no serviço, além de fornecer
informações que subsidiem o controle e o planejamento orçamentário da Unidade,
visto que, a apuração e a gestão dos custos na Administração Pública trazem não só
um imperativo legal mas também uma necessidade de ir ao encontro das melhores
práticas de gestão pública, que estão a demandar níveis cada vez maiores de
eficiência e de accountability em relação ao gasto público.
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