Aluno
Adriana Cristina da
Silva Marques

Orientador
Jorge Luiz Joly Penna

Agatha Bruna Pereira
Ribeiro

César Zanluchi

Alana Fernandes

José Antonio Remedio O pregão como modalidade A presente monografia trata do pregão como
de licitação
modalidade de licitação pública, considerando que a
modalidade é muito utilizada diariamente pela
Administração Pública. Ele é utilizado para
aquisição de bens e serviços comuns, possuindo
duas modalidades, presencial e eletrônico além de
pregão trazer grandes vantagens à Administração
Pública quando comparado com os outros tipos de
licitações.
Wilson Lavorenti
Organização Criminosa:
A nova lei sobre organização criminosa, disposta na
Meios de investigação e
Lei nº 12.850/13, trouxe inovações para o
obtenção de prova
ordenamento jurídico brasileiro. Surgindo novas
(Lei 12.850/13)
ferramentas para auxiliar o enfrentamento às

Alida Sante Santiago

Tema
Aspectos polêmicos da
transexualidade

Resumo
Este trabalho de monografia tem como temática a
abordagem da polemização da transexualidade,
assunto este referente à redesignação do sexo,
através de procedimento cirúrgico, e a adoção de
uma nova identidade, mediante novo registro civil;
questionamentos que buscarão embasamento
dentro do nosso ordenamento jurídico, e a proteção
da nossa Constituição.
Arbitragem no Brasil:
O presente trabalho monográfico tem por objetivo a
Alguns dos aspectos atuais abordagem do instituto da arbitragem no
ordenamento jurídico pátrio, demonstrando suas
nuances e relevância para o Direito, com enfoque
legal e doutrinário. Há legislação específica acerca
do tema, qual seja a Lei nº 9.307/1996, sancionada
pelo então presidente Fernando Henrique Cardoso.

Aluno

Orientador

Tema

Alisson Henrique Braga Jarbas Martins Barbosa A evolução histórica dos
Cruz
de Barros.
alimentos e a nova
sistemática de cobrança no
novo CPC

Amanda da Silva
Delabio

Sérgio de Oliveira Silva Dano moral coletivo
Júnior

Resumo
organizações criminosas, tornando-as muito mais
eficazes, serão abordados técnicas especiais de
investigação e meios de obtenção de prova, bem
como o conceito da organização criminosa.
Este trabalho tem por objetivo acompanhar a
evolução histórica da obrigação alimentar e onde
está prevista no ordenamento jurídico brasileiro,
tendo em vista os mais variados grupos de pessoas
que fazem jus ao recebimento de prestação
alimentícia, a qual ganhou uma nova sistemática de
cobrança com o advento do Novo Código de
Processo Civil.

A abordagem principal do trabalho está na
exposição dos novos tipos de injustos surgidos em
decorrência dos conflitos de massa. O primeiro e
segundo capítulos trazem uma análise histórica e
evolutiva dos sistemas de tutelas coletivas. O
terceiro capítulo expõe a importância do
desenvolvimento da responsabilidade civil. E os
quarto e quinto capítulos abordam de forma
pormenorizada os institutos do dano moral
individual e do dano moral coletivo.
Amanda Caroline Silva Eduardo Alberto Pinca Aplicabilidade do perdão
Trata-se de trabalho de conclusão de concurso com
de Souza
judicial nos crimes de lesão o objetivo de levantar a discussão acerca da
corporal e homicídio
aplicabilidade ou não do perdão judicial aos crimes
culposo previstos no CTB
de lesão corporal e homicídio culposo previstos no
Código de Trânsito Brasileiro. O mesmo contém
desde a evolução histórica dos ordenamentos

Aluno

Orientador

Tema

Resumo
jurídicos, até a previsão atual na legislação, com
opiniões doutrinárias e jurisprudenciais, e finaliza-se
com a conclusão de toda a pesquisa trazida ao
longo do trabalho.

Ana Carolina
Pascoalini

Jarbas Martins Barbosa Aspectos controvertidos da O presente trabalho tem como conteúdo dispor
de Barros
Guarda Compartilhada
sobre o instituto da Guarda Compartilhada sob o
enfoque interdisciplinar dos seus aspectos
positivos e negativos. Fazendo um apanhado geral
sobre a guarda compartilhada, consubstanciado
num breve histórico e sua evolução. Analisando
seus aspectos controvertidos.

André Bueno Padula

André Camargo
Tozadori

Violência nos estádios de
futebol

Bárbara Aline Rota
Cerqueira

Wilson Lavorenti

Repressão as drogas: Lei
11.343/06

Este trabalho trata da violência nos estádios de
futebol, que, dia após dia, são divulgadas pela
mídia. Traz também um breve resumo da história do
futebol, desde a antiguidade, passando pela era do
football, até os dias de hoje. Tenta esclarecer o que
leva uma pessoa a se tornar agressiva em um
esporte tão apaixonante e analisar os instrumentos
jurídicos para o poder público combatê-la.
A presente monografia, fala sobre o tema das
drogas relacionado com a sua repressão de acordo
com os artigos que foram modificados.
Primeiramente faz-se uma breve historia das
drogas, salientando seu conceito e os vários tipos.
Posteriormente comenta-se repressão legislativa
brasileira acerca das drogas. Discute-se sobre
temas que geraram e ainda geram uma grande
repercussão, que é sobre a descriminalização e a

Aluno

Orientador

Bárbara Piccinin
Tebom

Sérgio de Oliveira Silva Institutos da Tutela de
Júnior
Urgência e da Tutela de
Evidência no Novo Código
de Processo Civil Brasileiro

Bárbara Vieira Contin

Sérgio de Oliveira Silva Guarda Compartilhada
Júnior

Bianca Giuliani de
Oliveira

Tema

Resumo
despenalização das drogas relacionadas ao art. 28
da atual lei de drogas. Expondo também que a nova
lei não trouxe somente medidas repressivas, mas
também preventivas. E por fim, são comentados
artigos relevantes á penalidade e suas causas de
aumento, na atual lei de drogas a 11.343/06.
O objetivo da monografia foi analisar os institutos da
tutela de urgência e da tutela de evidência no Novo
Código de Processo Civil brasileiro. O Trabalho de
Conclusão de Curso visa analisar as inovações
referentes às tutelas em geral, principalmente às
tutelas de evidência, que, como será visto,
contribuirão para uma melhor prestação
jurisdicional.

O presente trabalho tem por objetivo esclarecer os
aspectos da guarda compartilhada no instituto
jurídico Brasileiro, desde o seu surgimento, suas
alterações e seus reflexos na sociedade e,
principalmente os benefícios que a modalidade
oferece ao infante.
Renata Helena da Silva Guarda compartilhada: uma O direito de família vem evoluindo muito para
Bueno
inovação no Ordenamento acompanhar as mudanças que ocorrem na nossa
Jurídico Brasileiro
sociedade. Nesse sentido cabe analisar a evolução
ocorrida no poder familiar a fim de entender a
necessidade da instituição da guarda compartilhada
como regra no atual ordenamento jurídico brasileiro.
Também enfatizando as suas consequências e as
demais modalidades de guarda.

Aluno

Orientador
João Carmelo Alonso

Bianca Sanguino
Quibáo

Bruna Bagarollo
Galvão Cesar

Fabiane Parente
Teixeira Martins

Camila Aline Fedrizzi

José Renato Martins

Tema
Responsabilidade Civil do
Empregador nos acidentes
de trabalho

Resumo
O tema da presente monografia acadêmica, aborda
um assunto de relevante importância que é a
responsabilidade civil do empregador diante os
acidentes de trabalho, justamente por possuir
diversas teorias doutrinárias a respeito, que,
diariamente são discutidas e, tão logo, por versar
sobre situação corriqueira. Serão apontados, o
conceito e natureza jurídica do acidente de trabalho,
e suas modalidades, tais como: acidentes típicos,
acidentes por equiparação, doenças ocupacionais.
O Dano Moral no
A presente monografia visa abordar a questão do
Abandono Afetivo
abandono afetivo e seus danos morais no Direito
de Família. Serão examinados o próprio
abandono afetivo, seus danos morais, princípios e
direitos constitucionais básicos à condição
humana no Brasil e, ainda, estudos acerca da
responsabilidade civil. Objetiva-se
especificamente, defender o posicionamento da
reparação moral pela ausência da afetividade por
parte dos pais faltante.
Sistema prisional brasileiro: A presente monografia traz uma ampla visão do
da legitimação à
sistema prisional brasileiro, desde as origens do
decadência
poder punitivo estatal até as penas, em si. O foco
principal é a pena privativa de liberdade, esmiuçada
por meio dos seus fundamentos legitimadores e
motivos indicativos de sua falência. Também há
alternativas à privação da liberdade dos indivíduos e
as soluções propostas para as mazelas
demonstradas pela autora da obra.

Aluno

Orientador

Carolina Borges
Ferreira

Gessé Marques Junior O sistema prisional
feminino: as violações de
Direitos Humanos e a
gravidez atrás das grades

Carolina Penatti
Miraldo Bettiol

Carolina Silva Bueno

Carolina Sorrilla

Tema

Resumo

O trabalho monográfico tem a proposta de
apresentar as violações de direitos humanos
estabelecidas em âmbito nacional e internacional,
que ocorrem no sistema penitenciário feminino
brasileiro. Será mostrado como as presas são
tratadas nesses estabelecimentos e como é a
situação daquelas mulheres que se encontram
grávidas
Wladyr Benedicto
União estável
Família é um dos institutos mais importantes no
Bueloni Junior
ramo do direito civil, e também para os indivíduos
que integram uma sociedade. Assim, este trabalho
foi realizado com questões do direito de família,
focando a união estável.
Fabiane Parente
Dos excluídos da herança: Exclusão da herança por indignidade ou
Teixeira Martins
Indignidade e deserdação deserdação, suas formas, efeitos e procedimentos.
Análise do Projeto de Lei nº 7.806/2010 em casos
de indignidade, que o trânsito em julgado da
sentença penal condenatória acarretará a exclusão
imediata do herdeiro ou legatário indigno, e
apresentação do caso da ré confessa Suzane
Richthofen, conhecido nacional e
internacionalmente, enfatizando sua exclusão da
herança, por planejar o assassinato dos pais.
Sergio de Oliveira Silva Desconsideração da
A presente monografia tem como objetivo o estudo
Júnior
personalidade jurídica e
da teoria da desconsideração da personalidade
seus aspectos processuais jurídica e seus aspectos processuais na legislação
brasileira, bem como a sua normatização trazida
pelo novo Código de Processo Civil. É um instituto

Aluno

Orientador

Caroline Breda
Romancini

José Renato Martins

Caroline Prado

Sérgio de Oliveira
Silva Júnior

Caroline Valentim Pinto André Camargo
Tozadori

Carolline Sperandio do Thiago Chohfi
Rosário

Tema

Resumo
novo, que até pouco tempo era apenas discutido em
âmbito doutrinário e jurisprudencial, sendo que
somente foi positivado no direito material em 1990 e
no âmbito processual em 2016.
A influência da mídia no
O presente trabalho analisa a recorrente influência
Direito Penal e Processual exercida pela mídia no direito penal e processual
Penal brasileiros e seus
penal brasileiro e seus reflexos nos crimes dolosos
reflexos nos julgamentos de contra a vida, conjuntamente, com os direitos e
crimes dolosos contra a
princípios fundamentais, como o estado de
vida
inocência, in dubio pro reo, a publicidade. E, os
meios e as consequências do processo de
legiferação sob a influência dos interesses externos
ao direito penal.
O Juizado Especial Cível
O objetivo do estudo do presente trabalho é analisar
como instrumento de
o Juizado Especial Cível como um instrumento
acesso à justiça
viabilizador do acesso à justiça, fazendo-se
necessário responder se os objetivos da lei
9.099/95, 10.259/01 e 12.153/09, sob os
argumentos em que o Juizado Especial foi criado,
estão sendo devidamente cumpridos tornando o
procedimento mais célere e proporcionando um
efetivo acesso à justiça.
Colaboração premiada na O presente trabalho discorre sobre o instituto da
Lei nº 12.850/2013
colaboração premiada na Lei de Organizações
Criminosas (Lei nº 12.850/2013). Será demonstrada
a segurança jurídica do instituto, tanto para a
sociedade quanto para o réu colaborador.
A discriminação da mulher O presente trabalho foi elaborado com a intenção
no mercado de trabalho
de verificar se a mulher vem sofrendo discriminação

Aluno

Cibele Graziele Da
Silva

Cristiane Travalini

Daiane Barbosa dos
anos

Daila Roberta da

Orientador

Tema

Resumo
no mercado de trabalho por questão de gênero.
Ademais, foi verificado como a legislação brasileira
trabalha a questão do principio da igualdade
previsto na nossa Constituição.
Nelson Paulo Rossi
Impenhorabilidade do bem A lei 8.009/90 que trata sobre A Impenhorabilidade
Junior
de Família
do Bem de Família foi criada pelo Presidente da
República no ano de 1990 com intuito de proteger
as famílias e fazer com que elas possa ter seus
principios básicos garantidos da melhor forma
possivel, sem prejuizo as famílias e a terceiros.
André Camargo
O Direito Constitucional ao O presente trabalho tem como objetivo principal
Tozadori
silêncio e sua relevância no analisar o direito constitucional ao silêncio em seus
Processo Penal
aspectos fundamentais aplicáveis ao processo
penal. Traça um paralelo entre o direito ao silêncio e
a não autoincriminação, sua evolução histórica, bem
como sua relação com princípios constitucionais.
Outrossim, aborda as limitações ao exercício de
referido direito e as consequências da não
observância pelo Estado-juiz.
Sergio de Oliveira Silva A efetividade da conciliação O presente trabalho tem como objetivo apresentar a
Junior
e sua aplicação no atual
relevância da Conciliação como método alternativo
Direito Processual Civil
de solução de conflitos e sua eficácia no Direito
Processual brasileiro, abordando o conceito,
requisitos e princípios que o norteiam, bem como a
forma como é aplicado no ordenamento jurídico
atual. Dessa forma, concluindo ser um método
eficiente e vantajoso para auxiliar na solução dos
litígios existentes.
André Camargo
Presunção de inocência e a O princípio da presunção de inocência íntegra o rol

Aluno
Rocha

Orientador
Tozadori

Dailza Silva Emilio

Álvaro Sergio
Cavaggioni

Daniele Ticianelli
Vianna

André Camargo
Tozadori

Deborah Regina
Zamoner

João Carmelo Alonso

Tema
nova interpretação do
Supremo Tribunal Federal

Resumo
das garantias fundamentais da Constituição
Federal, disposto no artigo 5º, inciso LVII. Os
princípios constitucionais usufruem de indubitável
soberania, bem como, compreende os preceitos do
ordenamento jurídico.
Alienação parental e o
O presente trabalho aborda o entendimento da
Poder Judiciário
problemática da Alienação Parental dentro do
contexto do direito familiar. Expõe sua origem e
trabalha inicialmente o direito de família, colocando
os principais pontos históricos, iniciando
posteriormente o estudo da alienação,
conceituando-a, de acordo com a legislação
aplicável e doutrinadores da área familiar.
A funcionalidade das
O tema da pesquisa está relacionado com a
medidas socioeducativas
funcionalidade das medidas socioeducativas
aplicadas aos adolescentes infratores, utilizando-se
da Lei 8.069 do ano de 1990, Estatuto da Criança e
do Adolescente - ECA, com especial destaque para
o artigo 112. Fez-se uma análise da aplicabilidade e
funcionalidade das medidas para aferir se seus
resultados são de fato eficazes.
A evolução do fenômeno da O presente trabalho tem por objetivo principal
terceirização e sua
elucidar a problemática da evolução do fenômeno
regulamentação
da terceirização, o qual vem sendo utilizado como
forma de burlar tanto as leis, como principalmente
os princípios do direito do trabalho. Por se tratar de
um fenômeno atual e ainda não regulamentado por
Lei específica, diversas irregularidades são
constatadas nesta prática de prestação de serviço,

Aluno

Orientador

Tema

Denise da Costa
Lemos do Rosário

Wilson Lavorenti

Aspectos Criminais da
Tortura- Lei 9455/97

Diego Vieira Benetti

César Mauricio
Zanluchi

A compensação do crédito
tributário com o precatório

Resumo
razão pela qual se torna necessária a prática mais
acirrada de métodos de fiscalização, aliada à
elaboração definitiva de normatização específica
para o caso, como forma de obstar as ilicitudes
atualmente encontradas nesses moldes de
contratação.
O trabalho faz um retrospecto histórico da tortura,
desde as antigas civilizações, passando pelo século
XX, pós-guerra, até os dias atuais. Aborda o delito
em território brasileiro, desde a colonização,
trazendo o enfoque na Lei 9455/97, apontando suas
espécies, peculiaridades e os principais efeitos
processuais, finalizando com uma abordagem da
proteção contra a tortura como direito absoluto e faz
críticas à ineficácia da lei e continuidade clandestina
da tortura.
A respectiva monografia tem como foco discutir a
hipótese de compensação do crédito tributário com
o precatório, para tanto, estabelece de inicio a
conceituação básica da ideia de crédito tributário,
suas formas de constituição, suspensão, extinção e
exclusão, e em segundo plano, promove a análise
das alterações promovidas no artigo 100 da
Constituição Federal de 1988, principalmente com a
vinda da Emenda Constitucional nº. 62/2009 e o
julgamento das Ações Diretas de
Inconstitucionalidade nº. 4425 e 4357

Aluno
Eduardo Cesar
Zamboni

Eduardo Rodrigues
Hernandez

Elisa Francelino
Saccomani

Elita Maria Venância

Orientador
César Maurício
Zanluchi

Tema
Planejamento tributário

Resumo
A presente monografia tem como objetivo
conceituar os tributos, bem como os princípios
constitucionais que norteiam a sua cobrança,
diferenciando as formas de interpretação de elisão
tributária e evasão tributária no Brasil e no mundo, o
que concretiza a importância do planejamento
tributário tanto pelo contribuinte pessoa física,
quanto o contribuinte pessoa jurídica.
Renata Helena da Silva Planejamento tributário
A presente Monografia foi desenvolvida sobre a Lei
Bueno
frente a opção pelo simples do Simples Nacional, cuja origem iniciou com o
nacional
título “Simples Federal” em razão do necessário
planejamento tributário a que as empresas devem
se subordinar.
Renata Helena da Silva Modalidades de usucapião O presente estudo visa à análise de todas as
Bueno
e seu procedimento
modalidades de usucapião, com base na legislação
extrajudicial no novo Código brasileira, e o estudo de todos requisitos inerentes a
de Processo Civil
este instituto, trazendo também a inovação
introduzida pelo novo Código de Processo Civil, que
dispõe sobre o novo procedimento para se adquirir
um imóvel pela usucapião de forma extrajudicial.
Eduardo Alberto Pinca Colaboração premiada:
O presente trabalho tem por fundamento o
efetividade e legitimidade
estabelecimento da colaboração premiada enquanto
instrutórias no âmbito da
meio de obtenção de provas, o que ocorreu com o
nova lei do crime
advento da Lei n.º 12.850/13. Objetiva-se
organizado
demonstrar a evolução do instituto no ordenamento
jurídico pátrio, bem como salientar a vantagem na
utilização da colaboração em detrimento da ação
controlada e da infiltração de agentes.

Aluno
Emanuel Francisco
Fernandes Castilho

Orientador
Tema
Resumo
Renata Helena da Silva A coisa julgada no Processo A monografia apresenta o instituto da coisa julgada,
Bueno
Civil
sua conceituação, distinção entre coisa julgada
formal e material, natureza jurídica, limites objetivos
e subjetivos e tipos de sentença a ela sujeitas. Traz
um comparativo com o direito canônico, alemão e
português. Apresenta as hipóteses típicas de sua
revisão e, por fim, aponta argumentos críticos e
defensivos à possibilidade atípica de sua
relativização.
Emerson Máximo
José Renato Martins
Crimes digitais no Brasil
A presente monografia discorre sobre crimes
digitais no Brasil, a partir de pesquisa bibliográfica.
Neste passo, com o advento da internet,
determinou-se uma nova sociedade. A informática
passou a ser vista como um novo bem jurídico. Ao
seu tempo, foram debatidos temas já amplamente
discutidos no direito Criminal, contudo, com uma
nova perspectiva. Por fim, analisamos paradigmas
inusitados e a nova lei informática.
Érica Gouvêa Cavalari Renata Helena da Silva Juízo de retratação
O trabalho foi realizado sobre o instituto jurídico:
Bueno
juízo de retratação, que é a possibilidade do juiz
singular voltar atrás da decisão proferida antes que
haja apreciação da matéria pelo tribunal
imediatamente superior. A monografia abordou o
aspecto doutrinário, legal e jurisprudencial além de
trazer dados estatísticos.
Evandro Antonio de
Fabiane Parente
Responsabilidade Civil dos Este trabalho tem como objetivo a responsabilidade
Campos
Teixeira Martins
Médicos
médica diante do erro médico sofrido por um
paciente, buscando um direito que acolha a
responsabilidade dos médicos, casas de saúde,

Aluno

Orientador

Tema

Ewerton Rodrigo Martin Renata Helena da Silva A desconsideração da
Bueno
personalidade jurídica no
Novo Código de Processo
Civil

Fábio Montezzano

Miguel Ângelo
Réu indefeso
Ciavarelli Nogueira dos
Santos

Resumo
hospitais e equivalentes, demonstrando que a
vítima merece a reparação daquele dano causado.
Invoca-se, que o desacerto médico, relacionado ao
modismo das ações que visam indenizar, sendo
estas uma verdadeira tortura para os médicos,
sendo que são pessoas humanas sujeitas a erros,
tentando separar o que é erro médico e o que não
se pode entender como tal.
Diante da recente alteração do Código de Processo
Civil (Lei13.105/2015) e a normatização da
aplicação do instituto da desconsideração da
personalidade jurídica presente no novo código, o
presente estudo busca abordar tal tema, através de
sua evolução histórica, bem como aplicabilidade
nos diversos ramos do direito e, também, sobre os
procedimentos a serem seguidos conforme o
novo Código de Processo Civil.
O presente trabalho realiza um breve estudo sobre
o surgimento e a evolução dos Direitos Humanos no
mundo e no Brasil, a breve história da defesa, sobre
o surgimento e a aplicação do contraditório e da
ampla defesa, sobre a diferença entre autodefesa e
defesa técnica, explica o conceito de réu indefeso,
ressalta a importância do direito de defesa e
apresenta jurisprudência neste sentido.
Com efeito, deve-se lutar para que a defesa técnica
no Brasil seja aplicada com celeridade e zelo por
parte do defensor.

Aluno
Fabrício Martins Da
Silva

Orientador
José Luiz Joveli

Tema
A Necessidade de
mudanças e inclusão de
projetos nas fundações
casa: A efetividade das
medidas socioeducativos do
ECA.

Felipe Trevizam
Casella

Wladyr Benedicto
Bueloni Jr

Alienação parental

Fernanda Maria Bunho Renata Helena da Silva A prática da Alienação
Bueno
Parental e seus efeitos
sobre as crianças e
adolescentes
Fernanda Teixeira
João Carmelo Alonso Flexibilização das normas
trabalhistas e suas
aplicações no Direito do
Trabalho

Resumo
O presente trabalho traz um resumo dos princípios
norteadores do Estatuto da Criança e do
Adolescente, explica de forma simplificada cada
uma das medidas socioeducativas, traz
entendimentos jurisprudenciais a respeito de cada
uma delas. Por fim expõe a complexidade da
efetividade das medidas socioeducativas, sugerindo
possíveis inclusões de projetos com intuito de
melhoria na execução das medidas.
Como a Alienação Parental envolve a relação
familiar, seus efeitos podem ser devastadores para
a criança e/ou adolescente, pois os pais, numa
disputa pessoal desencadeada por inúmeras
justificativas acabam por influenciar negativamente
no desenvolvimento psicossocial da criança ou
adolescente. Neste trabalho de conclusão de curso
serão tratados a Alienação Parental, junto com sua
consequência, Síndrome da Alienação Parental.
O referido trabalho trata da alienação parental, em
que o detentor da guarda do menor, através de
atitudes manipuladoras visa desconstituir os laços
afetivos da criança com o genitor alienado.
O presente trabalho tem por objetivo fazer uma
análise do significado de flexibilizar as normas
trabalhistas no Brasil. Além disso, procura-se
justificar busca pela flexibilização trabalhista;
entender os conceitos relacionados á flexibilização
do mercado de trabalho; relacionar os principais
pontos no que se refere flexibilizar a CLT.

Aluno

Orientador

Tema

Resumo

Fernanda Sanches
Gonçalves

Gessé Marques Jr

Interpretação e divergência
acerca do critério de
miserabilidade da LOAS
(Lei 8.742/93)

O trabalho faz a análise da interpretação e
divergência encontradas no critério de
miserabilidade do Benefício de Prestação
Continuada regulamentado pela lei 8.742/93,
chamada Lei Orgânica da Assistência Social
(LOAS), através de análise doutrinária e
jurisprudencial.

Fernando Michelin
Zangelmi

André Camargo
Tozadori

Aspectos teóricos e
jurisprudenciais da
dosimetria da pena

Filippe Libardi Neves

Jorge Luiz Joly Penna

Adoção por casais
homoafetivos

O presente trabalho tem como tema “Aspectos
teóricos e jurisprudenciais da dosimetria da pena”.
O objeto de estudo é voltado à pena e sua
aplicação de acordo com as disposições do
ordenamento jurídico. A problemática pronunciada
acerca do tema abordou primeiramente a história da
pena no mundo, posteriormente a história da pena
no Brasil, a finalidade da pena, os sistemas para
sua aplicação e finalmente a dosimetria da pena,
com o escopo de se responder as seguintes
indagações: Quais as mudanças da pena
relacionadas com a evolução da sociedade? Quais
princípios norteiam a aplicação da pena no Brasil?
Por que a dosimetria da pena deve ser observada
com cuidado na aplicação da reprimenda penal?
A presente monografia trata-se da problemática
enfrentada por casais homoafetivos perante o
processo da adoção. Este fato implicou mudanças
no âmbito jurídico que visassem à proteção dessa

Aluno

Flávia Furquim de
Castro

Flávia Gabriela
Cardoso

Orientador

Tema

Resumo
contemporânea forma de se relacionar, além de
possibilitar que casais homoafetivos pudessem
adotar crianças e adolescentes com base nos
princípios constitucionais.
Thiago Chohfi
Limites das Negociações
Trata-se de monografia que tem por finalidade
Coletivas de Trabalho
abordar os limites nas negociações coletivas de
trabalho, com enfoque no cenário atual de
flexibilização das normas trabalhistas. Para que se
possa entender a situação atual é necessário que
se percorra pelo histórico do Direito do Trabalho,
desde seu surgimento até os dias atuais.
Estabelecido esse parâmetro, é fácil a compreensão
do porquê da adequação das normas nas
negociações, permitindo condições mais favoráveis
as partes.
Sérgio de Oliveira Silva Os entraves às operadoras Com a elaboração do trabalho, buscou-se
Júnior
privadas de assistência à
apresentar os entraves das Operadoras Privadas de
saúde
Assistência a Saúde no desenvolvimento de suas
atividades, com relação à correta aplicação e
cumprimento da legislação especial que norteia o
setor, bem como com relação às decisões advindas
do Poder Judiciário.

Aluno

Orientador
Tema
Sérgio de Oliveira Silva Proteção jurídica do idoso
Júnior
nos contratos de adesão:
contrato de seguro de vida

Resumo
O presente trabalho abordou a origem do contrato e
o seu conceito, destacando o principio da boa fé e
função social. Posteriormente se fez necessário
entender e conceituar os contratos de adesão e as
cláusulas abusivas. Assim, passou-se a estudar
sobre contrato de seguro e sua aplicabilidade
quando uma das partes do contrato são os idosos.

Francine Beatriz
Martins Peressin

Wilson Lavorenti

Gabriel Nasato

Artur Soares de Castro Ação de Investigação
Judicial Eleitoral

Gabriela Camargo

Wilson Lavorenti

Atualmente as organizações criminosas têm
ganhado um grande espaço em todos os meios de
comunicação do Brasil e do exterior. Posto isso,
entender a aplicabilidade da legislação penal
brasileira no enfrentamento dessas organizações,
torna-se um estudo extremamente relevante para o
campo do direito.
A presente Monografia Jurídica tem como objeto de
estudo a Ação de Investigação Judicial Eleitoral,
mais conhecida pela sigla “AIJE”, que é o meio pelo
qual são investigados ilícitos eleitorais concernentes
a abuso de poder econômico e/ou político, captação
ou gasto ilícito de recursos para fins eleitorais,
captação ilícita de sufrágio e condutas vedadas a
agentes públicos.
O presente trabalho pretende elucidar questões
importantes a respeito dos aspectos criminais da Lei
n° 11.343/2006, conhecida como Lei de Drogas.
Define e apresenta as principais drogas usadas no
Brasil, além de demonstrar a importância dos

Francielly Nunes
Luizon

Organização criminosa:
aspectos criminais da Lei
12.850/13

Aspectos Penais da Lei de
Drogas: Lei 11.343/2006

Aluno

Orientador

Tema

Resumo
esforços internacionais na luta contra essas
substâncias.
Gabriela de Mattos
João Carmelo Alonso Novo Código de Processo O presente trabalho tem por objetivo o estudo de
Fraceto
Civil: Repercussões no
três institutos previstos no Novo Código de
processo do trabalho
Processo Civil – Lei 13.105/15, sendo: Teoria da
Distribuição Dinâmica do Ônus da Prova, Incidente
de Desconsideração da Personalidade Jurídica e a
Prescrição Intercorrente.
Gabriela Prison Lopes José Luís Joveli
Princípio da lesividade e o O presente trabalho monográfico tem por objetivo
Cançado
artigo 28 da lei 11.343 de
analisar a legislação de drogas e a sua evolução.
2006
Ainda há uma comparação com a legislação atual
com a legislação anterior.
Sendo o principal tema a inconstitucionalidade da lei
atual, Lei nº 11.343/2006 no seu artigo 28 dessa lei,
que faz menção as penalizações das condutas
relacionadas à posse de drogas para consumo
próprio.
Gabriele da Silva
Rodrigo Batista Coelho O Ministério Público e a
O presente trabalho tem como finalidade expor a
Santos
tutela difusa e coletiva do
atuação do Ministério Público por intermédio da
direito à educação de
ação civil pública na busca pela defesa dos
crianças e adolescentes
interesses difusos e coletivos da criança e do
adolescente em âmbito educacional.
Gilberto Alexandre
Miguel Angelo Ciavareli Mulher versus cultura do
Com o passar do tempo a mulher brasileira passou
Bueno De Godoy
Nogueira dos Santos
patriarcado: um estudo sobre a receber maior preocupação por parte do legislador
as leis de amparo à mulher
e várias leis foram criadas para proteger o sexo
brasileira
feminino. Assim, esta pesquisa busca fazer uma
crítica a respeito das normas de proteção à mulher,
especialmente aquelas que buscam protegê-la da
violência.

Aluno

Orientador

Giulia Rafaela
Contarini

Renata Helena da Silva Tributação ambiental: a
Bueno
adoção de incentivos fiscais
voltados ao
desenvolvimento
sustentável

Gustavo Cesar Cunico João Miguel da Luz
Rivero

Gustavo Peroza
Arthuso

José Luiz Joveli

Tema

Resumo

Buscou-se discorrer no presente trabalho acerca da
tributação ambiental e sua aplicação através de
incentivos fiscais, com vistas à preservação do meio
ambiente, observando o desenvolvimento
sustentável. Apesar da aplicação tímida deste
instituto no Brasil, podemos perceber que a
tributação ambiental está sendo construída pouco a
pouco, passando o ser humano a ter consciência de
que o meio ambiente é limitado, introduzindo no
âmbito do Direito Ambiental, o Direito Tributário.
Tratados e convenções
O presente trabalho visa demonstrar a importância
internacionais sobre Direitos dos tratados e convenções internacionais de direitos
Humanos na Constituição
humanos em nosso ordenamento jurídico. A
de 1988
aprovação para que tenham força de Emenda
Constitucional, bem como à evolução histórica, com
foco na primeira metade do século XX, período em
que ocorreram os principais conflitos bélicos vividos
pela humanidade. Ao final é apresentada a relação
do Direito brasileiro e do direito internacional e
apresentada à única convenção aderida em nosso
ordenamento jurídico com força de emenda
constitucional, a convenção dos direitos das
pessoas com deficiência.
O Inquérito Policial e a
A presente pesquisa propõe um estudo
coleta de provas na Justiça envolvendo o Inquérito Policial no
Criminal
ordenamento jurídico brasileiro, no que
diz respeito à coleta de provas. Para
isso, serão abordados temas como a

Aluno

Orientador

Tema

Heloisa Vilella
Domingues

Renata Helena da Silva Sucessão na união estável
Bueno

Henrique Leandro
Barbosa

Miguel A. C. Nogueira
dos Santos

O Estatuto do
Desarmamento e o
Cerceamento do Direito à
Legítima Defesa

Hosana Quintino
Ribeiro da Conceição

Wladyr Benedicto
Bueloni Junior

Prescrição e Decadência

Resumo
história, natureza, características,
finalidade e todos os princípios inerentes
à matéria.
O presente trabalho monográfico tem por foco o
estudo do direito sucessório aplicado às uniões
estáveis. Redigido em 05 (cinco) capítulos, o
mesmo se inicia com análise da evolução histórica
da referida entidade familiar e suas características,
para posterior abordagem do direito sucessório
presente na União Estável.
O presente trabalho tem como objetivo demonstrar
a ineficácia da Lei 10.826/03, conhecida como
Estatuto do Desarmamento, ao analisar os índices
de criminalidade no Brasil e em outros países,
provando que a supracitada lei não alterou a
escalada dos homicídios causados com o uso das
armas de fogo.
A presente monografia tem como tema cerne a
prescrição e decadência. Na atualidade, nos
deparamos com uma legislação moderna que trata
do assunto de como os casos concretos devem ser
dirimidos quando há a ocorrência desses dois
institutos. Sua origem remonta em parte o Direito
Romano com posterior inclusão na legislação das
nações européias e, em decorrência da
colonização, a implementação gradativa, na
legislação das recentes nações latino-americanas,
e, por óbvio, a brasileira.

Aluno
Igor Geraldelli Ribeiro

Ingrid Monteiro de
Oliveira

Isabela Maria Muniz
Salvador

Ivani Aparecida de
Lima

Orientador
Tema
Resumo
Karina Teresa da Silva Possibilidade de falência
O presente trabalho tem como objetivo analisar a
Maciel
das Instituições Financeiras possibilidade de decretação da falência as
instituições financeiras, levando-se e consideração
a lei 6.024/74 e a 11.101/05. Embora ambas tratem
sobre o mesmo tema, apresentam aparente conflito
de normas. Ao final deste, serão expostas três
sentenças a fim de demonstrar a conclusão deste
conflito pelos tribunais brasileiros.
César Maurício
Prorrogação de pensão por Monografia sobre a Prorrogação de pensão por
Zanluchi
morte a estudantes
morte aos estudantes universitários até 24 anos que
universitários até 24 anos
são dependentes de servidores públicos estaduais,
dependentes de servidores mostrando as duas correntes favoráveis e
públicos estaduais
desfavoráveis a prorrogação da pensão por morte,
bem como analisando jurisprudências
correspondentes ao caso em questão.
Renata Helena da Silva Responsabilidade civil no
A presente pesquisa acerca da Responsabilidade
Bueno
direito de família, nas
civil na abrangência do direito de família busca
relações familiares
encontrar solução de abusos que flagram-se
situações anormais, as quais causam danos e
cedem espaço a reparação civil, tanto pelo prejuízo
suportado pela vítima em sua esfera material,
quanto incidente na esfera moral.
Everaldo Tadeu Quilici Consciências e direitos:
O presente trabalho pretendeu discorrer sobre o
Gonzalez
como a filosofia cuida e
Direito dos Animais, inserindo-o no Direito, a partir
reflete nos direitos dos
dos conceitos filosóficos; para que haja a
animais
perpetuação da nossa espécie, e, porque ao
homem não é outorgado o status de referência
única na natureza, necessário se faz, que ele
aprenda a compartilhar com os demais seres

Aluno

Orientador

Tema

Jamille Giuvanette
Rabelo

Wladyr Benedicto
Bueloni Jr

Adoção por casais
homoafetivos

Janaina Leite da Silva

Renata Helena da Silva A reconstrução jurídica da
Bueno
filiação: a parentalidade
legal a multiparentalidade

Jennifer Fernanda de
Campos Melo

José Luiz Joveli

O sistema carcerário
brasileiro

Resumo
viventes o direito à vida e ao uso racional dos
recursos naturais.
O presente trabalho em formato de monografia vem
apresentar os interesses e dificuldades para os
casais homossexuais conseguirem adotar.
A lei ainda não permite a adoção por casais do
mesmo sexo, porém existem muitos julgados e
jurisprudências que comparativamente julgam
procedente o pedido de adoção por casais
homoafetivos, visando sempre o melhor interesse
do menor.
Com o escopo de analisar a “reconstrução jurídica
da filiação”, o presente trabalho monográfico visa
abordar a evolução do direito de família no tocante
a filiação. Deste modo, aborda as atuais espécies
de filiações, ilustrando a inserção do instituto da
multiparentalidade no ordenamento jurídico
brasileiro, elucidando sua aceitação através do
posicionamento dos Tribunais e da Doutrina.
O sistema carcerário brasileiro está constantemente
na mídia do país, quer seja pelas rebeliões que
ocorrem nos presídios do Brasil ou mesmo pelas
péssimas condições enfrentadas pelos presidiários.
Dessa forma, este trabalho tem como finalidade
estudar a atual situação deste sistema, estudando
suas principais características, como a evolução
histórica dos presídios, o excesso populacional nos
presídios e, também , as mudanças que a Lei de
Execução Penal sofreu no decorrer dos anos. A

Aluno

Orientador

Jéssica de Abreu

Gessé Marques Júnior Exclusão da sucessão:
indignidade e deserdação

Jhullyd Salyssa Faria

André
Camargo Tozadori

João Batista Pereira de Nelson Paulo Rossi Jr
Souza

João Galdino da Silva

Álvaro Sérgio
Cavaggioni

Tema

A situação precária das
penitenciárias do Brasil

Considerações sobre a lei
da arbitragem no Brasil –
Lei nº
90307/1996
Pregão Presencial

Resumo
pesquisa também aborda a questão da privatização
dos presídios brasileiros e suas consequências.
O presente trabalho possui o objetivo do estudo do
instituto do Código Civil denominado dos excluídos
da sucessão, com o condão de analisar a
indignidade e a deserdação. Para isso, inicialmente
estudou-se a sucessão em geral, tratando
principalmente sobre os tipos de herdeiros e
espécies de sucessões. Após, iniciou-se o estudo
do foco deste trabalho, esmiuçando os conceitos e
as diferenças entre os institutos da indignidade e da
deserdação, além das divergências doutrinárias
existentes.
Nota-se que o Sistema Penitenciário Brasileiro, por
descaso de órgãos competentes, não promove de
forma precisa sua função de reintegrar o apenado à
sociedade. Apesar de este viver em regime fechado
necessita que seus Direitos Fundamentais sejam
garantidos, para que assim possa voltar ao convívio
social de forma estável.
Visa-se com o presente trabalho, apresentar um
meio facultativo de solução de conflitos, o qual traz
regras próprias, todavia, respeitando os princípios
Constitucionais e Processuais Civis.
Este trabalho monográfico visa dar uma visão ampla
da dinâmica de realização do procedimento
licitatório denominado pregão na modalidade
presencial. Discorremos rapidamente sobre os
princípios constitucionais inerentes a todos os atos

Aluno

Orientador

João Paulo Pereira dos Miguel Ângelo
Santos
Ciavarelli Nogueira
dos Santos

Jonas Dias Machado

Wladyr Benedicto
Bueloni Jr

José Francisco
Sperandio Brossi

Wilson Lavorenti

José Ramon Abreu
Oliva

Wilson Lavorenti

Tema

Resumo
dos agentes públicos e alguns específicos dos
procedimentos licitatórios.
Habeas Corpus preventivo O presente trabalho busca auxiliar o instituto do
habeas corpus preventivo desde o seu surgimento,
com aprofundamento do estudo referente às
hipóteses de cabimento. Ressalta que o habeas
corpus não é recurso e sim uma ação autônoma,
popular, de natureza informal, denominado remédio
heróico, apropriado ao ataque a violação ou
ameaça ao direito de locomoção. Trata, também, do
procedimento e de seu cabimento.
A Desconsideração da
A pesquisa é focada na Desconsideração da
Personalidade Jurídica e o Personalidade Jurídica no âmbito geral, de seu
incidente do Novo Código
surgimento, o porquê da necessidade dessa teoria,
de Processo Civil
como e quando a teoria pode ser utilizada, e a
garantia jurídica e seguridade que o incidente
previsto nos artigos 133 a 137 do Novo Código
trouxe aos operadores do direito.
Embriaguez e os Crimes de A presente monografia tem como objeto de estudo a
Trânsito
embriaguez e os crimes de trânsito. Inicialmente
estudou-se a embriaguez em todos os seus
aspectos, desde a sua análise através da medicina
legal à concepção jurídica, a qual abordou as
consequências de cada espécie de embriaguez. Em
seguida, realizou-se o estudo do Código Penal, com
especial foco a culpabilidade, dolo, culpa e a teoria
actio libera in causa.
Violência contra a mulher – O presente trabalho trata das formas de violência
feminicídio no Direito Penal contra a mulher, tendo como foco central a Lei do

Aluno

Orientador

Tema
Brasileiro

Juliana Maria Ribeiro

Wilson Lavorenti

Violência contra a mulher –
necessária eficácia da Lei
11.340/06

Juliana Tucunduva

Eduardo Alberto Pinca A aplicação das penas
restritivas de direito aos
condenados pela prática do
crime previsto pelo artigo
33, § 4º da lei nº11.343/06:
A possibilidade da
descaracterização do crime
hediondo aos condenados
na prática do tráfico
privilegiado
Karoline Rodrigues dos Wladyr Benedicto
Análise evolutiva da família
Santos
Bueloni Jr
e filiação, e a consequente
desbiologização da
paternidade no

Resumo
Feminicidio no contexto da sua conjugação com o
Código Penal. Para tanto, primeiro analisa-se no
tocante as Convenções existentes e que como
regem no nosso ordenamento jurídico, logo após é
feita a conjugação com a nossa Carta Magna e o
Direitos das Mulheres em nosso panorama
Brasileiro, logo após apontar todos as explicações
com relação a Lei 11.340/2006, mais conhecida
como Lei Maria da Penha.
O presente trabalho versa sobra a violência
doméstica contra a mulher. Prestes a completar 10
anos de existência, a Lei Maria da Penha busca
expor a influencia do patriarcado na construção e
evolução social humana, impactando diretamente a
imagem feminina e seu papel social.
O presente trabalho analisa o surgimento das
drogas no Brasil, com o intuito de demostrar as leis
que foram criadas para punir os condenados pela
pratica do delito, entretanto demostrar as
peculiaridades que existem na lei vigente
nº11.343/2006, que consiste em distinguir o usuário
do traficante habitual e o eventual. Além disso, a
possibilidade da desconsideração do crime
hediondo no tráfico privilegiado.
O presente trabalho visa abordar a estratosférica
evolução histórica e legislativa sofrida pela família e
filiação, bem como enaltecer a importância dos
outros núcleos familiares existentes. Tem como

Aluno

Orientador

Tema
Resumo
reconhecimento jurídico da objetivo, ainda, estudar a importância do
socioafetividade
reconhecimento jurídico da socioafetividade e da
desbiologização da paternidade, que se traduz na
sobreposição dos vínculos socioafetivos aos
biológicos.
Kizzy de Souza
André Camargo
O sistema prisional
Esta pesquisa tem o objetivo de analisar o
Rocha Alves
Tozadori
brasileiro
contexto atual do sistema prisional brasileiro,
acompanhando sua evolução desde os
primórdios, até hoje, elencando aspectos
essenciais relacionados ao assunto, traçando
paralelos com a Constituição Federal, a Lei de
Execução Penal, e demais disposições acerca
do tema.
Laís de Freitas Lima
César Maurício
Exceção de préMonografia acerca de instituto utilizado como
Zanluchi
executividade
defesa do devedor, que diferente dos embargos,
independe da garantia do juízo. Baseada em
princípios, a Exceção de Pré-Executividade não
está positivada na legislação vigente, havendo
controvérsia quanto a sua admissibilidade e
aplicabilidade, porém a doutrina e a jurisprudência
acatam amplamente sua prática.
Larissa Noemi Moraes Rodrigo Batista Coelho Financiamento de
O objetivo deste trabalho é mostrar as diversas
Tavares
campanha eleitoral:
formas que são possíveis de financiar uma
Novas regras, uma
campanha e mostrar quais as regras estão em vigor
perspectiva comparada e
no país. Para aprofundar o questionamento foi
possíveis cenários.
analisado o financiamento político de outras
democracias e da mesma forma foi feito um
retrospecto da historia de financiamento do Brasil
para entender a reforma eleitoral e porque o

Aluno

Orientador

Tema

Resumo
financiamento empresarial foi proibido para as
eleições a começar de 2016. Ao final, previsões
foram realizadas para as futuras eleições.
Latoya Ramos Silveira Jose Luiz Joveli
Redução da maioridade
O presente trabalho tem por finalidade discorrer
penal
sobre a redução da maioridade penal de 18 para 16
anos a imputabilidade penal através de uma
emenda a constituição federal, se com a redução da
maioridade penal boa parte dos atos infracionais
cometidos por menores de 18 anos seriam sanados.
Primeiramente será feito um breve estudo acerca da
evolução histórica da legislação brasileira no
tocante a maioridade penal.
Lays Priscila de Toledo César Maurício
Fraude à execução fiscal
Esta monografia tem como principal objetivo tratar
Barbieri
Zanluchi
da Fraude à Execução Fiscal contra a Fazenda,
mormente a execução antes da Lei Complementar
n. 118/2005 e depois dela.
Lettícia Machado
Gustavo Henrique de
A prestação alimentar na
O presente estudo é sobre a temática da
Guisso dos Santos
Oliveira
filiação socioafetiva
paternidade socioafetiva, em relação da Prestação
Alimentar, através de uma análise do panorama
constitucional e da legislação brasileira referente ao
tema, estabelecendo o vínculo de filiação, diante da
moderna visão do Direito de Família, o complexo
conceito de família contemporâneo provoca
inúmeras dúvidas e conflitos acerca da paternidade
no contexto social, afetivo e principalmente jurídico.
Lucas Larguesa Martim Jarbas Martins Barbosa A pensão por morte no
No presente trabalho pretende-se estudar o
de Barros
regime geral da previdência benefício previdenciário de “Pensão por Morte” no
social
Regime Geral da Previdência Social, com o intuito
de demonstrar o funcionamento da Previdência

Aluno

Orientador

Tema

Lucas Salvador Spada Artur Soares de Castro A lei da ficha limpa: as
implicações e
consequências de uma lei
de iniciativa popular

Lucas Viana Lacerda

José Renato Martins

Mídia de Direito Penal:
análise princípiológicosocial e jurídica

Luis Gustavo Esse

Nelson Paulo Rossi
Junior

Aspectos Gerais sobre a
Regularização Fundiária
das Terras do Pontal do
Paranapanema – Lei
Estadual nº. 11.600/2003

Resumo
Social brasileira e a importância da proteção
previdenciária para os segurados e seus
dependentes, com base na legislação vigente e nos
posicionamentos favoráveis jurisprudenciais atuais.
O presente trabalho acadêmico visou abordar um
tema de muita relevância para a sociedade
brasileira, que é a Lei Complementar n° 135, de 04
de julho de 2010, conhecida popularmente como
“Lei da Ficha Limpa”, lei esta que trouxe várias
inovações e alterações à Lei Complementar n° 64,
de 18 de Maio de 1990. Buscou também
demonstrar e salientar a importância de uma lei de
iniciativa popular, bem como, o quanto é importante
à participação popular na política brasileira
O presente trabalho versa sobre a interface
analógica existente entre o Direito Penal e a mídia
na conjuntura contemporânea da sociedade
brasileira. O estudo foi realizado com base,
inicialmente, na análise dos efeitos provocados pela
mídia sobre a percepção social do universo criminal,
bem como na determinação da principiologia penal
e sua representação no universo ficcional.
Este trabalho aborda a questão da regularização
fundiária das terras devolutas da Região do Pontal
do Paranapanema, nos termos da Lei Estadual nº.
11.600/2003 e suas alterações posteriores,
abordando questões gerais sobre os bens públicos
dominicais, a função social da propriedade, e os
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Orientador

Tema
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aspectos sociais, históricos e jurídicos do conflito
agrário no Pontal do Paranapanema.
Luiz Gabriel Luvizotto Artur Soares de Castro Liberdade de expressão:
A Monografia irá tratar do tema: liberdade de
desafios impostos pela atual expressão e os desafios impostos pela atual
realidade social brasileira
realidade social brasileira. No trabalho serão
analisados pontos que influenciam na liberdade de
expressão e a colisão desta com outros direitos
fundamentais.
Márcia Barbosa de
Sérgio de Oliveira Silva O loteamento fechado e
A presente Monografia teve como objetivo estudar o
Souza
Junior
suas implicações jurídicas Loteamento Fechado e suas implicações jurídicas
no ordenamento jurídico brasileiro. Os Loteamentos
Fechados vêm surgindo como uma possibilidade de
melhor qualidade de vida, além de oferecerem área
de lazer, segurança, e também por serem dotados
de infraestrutura própria, como asfaltamento de
ruas, calçadas, dentre outros, bem como suprir a
grande demanda por bairros devidamente
urbanizados. Tais empreendimentos têm sido
admitidos se previstos em Lei Municipal.
Marcos Antonio Aranha Jorge Luiz Joly Penna Análise da Lei 11.804/2008 Perpassando pela certamente pela questão do
Borges
– alimentos gravídicos e a instituto jurídico dos alimentos e dos direitos da
insegurança trazida ao
mulher em estado gravídico, discute-se na presente
suporto genitor
monografia a Lei ordinária federal número 11.804,
de novembro de 2008, esta que trata justamente da
prestação de alimentos em face de comprovada
gravidez. Para tanto, autores consagrados que de
algum modo se dedicaram ao tema tão pulsante no
âmbito dos direitos básicos do ser humano são
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Orientador

Mariella Regina de
Oliveira Pinto

Nelson Paulo Rossi
Junior

Marina Gobbo
Rodrigues

Paulo Affonso Leme
Machado

Mariana de Oliveira
Beinotti

André Camargo
Tozadori

Marina Woltzenlogel
Grillo Granada

Thiago Chohfi

Tema

Resumo
consultados, bibliograficamente pesquisando o foi
sobre o assunto escrito.
Direito do nascituro face ao O objetivo deste trabalho é fazer uma breve
início da personalidade
consideração a respeito do nascituro. Foram
jurídica
analisadas as principais teorias sobre o início da
personalidade civil. Necessário se faz abordar os
conceitos históricos de nascituros para adentrar em
seu conceito e em temas relevante como aborto,
anencefalia e também sobre seu estatuto. Destacase também a explanação de alguns direitos
resguardados ao nascituro, dando ênfase ao direito
a alimento ao nascituro.
A efetividade do estudo
Este trabalho analisa a necessidade e os objetivos
prévio de impacto ambiental do Estudo Prévio de Impacto Ambiental (EPIA),
estudo esse que visa proteger o meio ambiente,
verificando sua efetividade.
Aborto de fetos anencéfalos A presente monografia tem o objetivo de
proporcionar uma visão ampla sobre o polêmico
tema que é o aborto de feto anencéfalo. São
relatados os tipos de aborto e como são realizados,
abordando a legislação brasileira nos dias atuais no
que tange a autorização para que o mesmo seja
realizado. Este tema é de extrema importância,
devido ao aumento da demanda de gestantes que
são submetidas ao procedimento.
Termo De Ajuste De
O objetivo geral deste trabalho de monografia é
Conduta Em Âmbito
identificar e compreender os limites e a
Trabalhista
aplicabilidade resultante da celebração do Termo de
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Marrariche Santos
Lopes

Renata Helena da Silva Áreas de reserva legal e
Bueno
suas implicações jurídicas

Marryete Gomes de
Andrade

Cristhiane Martins
Schimdt

Um estudo sobre a perícia
médica do INSS nos casos
de incapacidade para o
trabalho

Resumo
Ajustamento de Conduta em âmbito trabalhista,
através da análise da eficácia do referido
instrumento no diálogo social entre os sujeitos da
relação de trabalho. De forma mais específica
pretendeu-se realizar um estudo voltado para as
peculiaridades do TAC em âmbito trabalhista,
buscando-se esclarecimentos sobre os
questionamentos e problemas inerentes ao tema.
O presente estudo visa tratar as questões da
Reserva Legal Ambiental, compreender a evolução
deste instituto no Brasil, passando os momentos
históricos do direito ambiental. Conceitua-a sobre
suas formas de constituição e implicações legais.
Ainda, demonstra sua importância para o
agronegócio na expectativa de interligar a qualidade
social e a produção rural.
Os acidentes de trabalho são relativamente comuns
no cenário das empresas brasileiras e, diante disso,
muitos segurados afastados acabam dependendo
de laudos emitidos pelos médicos peritos do INSS,
seja para atestar a licença médica ou mesmo para
autorizar o retorno ao trabalho. Com as greves
frequentes e outros problemas que envolvem a
categoria, existem indícios que de que os
segurados não recebem o devido tratamento por
parte de tais profissionais, mas há que se levar em
consideração que pode haver discrepância entre o
desejado pelos segurados e o que realmente é
concedido pelos médicos peritos.

Aluno
Orientador
Tema
Marta Aparecida Gentil Rodrigo Batista Coelho Ressocialização do menor
Stival
infrator

Resumo
O estudo realizado consiste em demonstrar a
necessidade de atuação do Estado como provedor
de condições já garantidas na Constituição de
nosso País como direitos fundamentais ao
indivíduo. Percorrendo a história da humanidade,
vamos tentar descobrir onde se originou
o conceito da ressocialização do menor infrator.
Matheus Simões de
José Luíz Joveli
O Direito Penal do Inimigo O trabalho busca analisar a teoria do ‘Direito Penal
Nadai Barboza
E sua legitimidade no
do Inimigo’, conforme proposta pelo Emérito
Estado de Direito
Professor Alemão Günther Jakobs (Universidade de
Bonn) e sua legitimidade num Estado de Direito, de
acordo com a realidade sócio-econômica de cada
Estado, com especial enfoque no Brasil, mas
também pontuando considerações sobre a
realidade de outros países, para demonstrar qual é
o papel do Direito Penal e qual é a legitimidade do
jus puniendi
Mayara Sartore Nunes José Antonio Remedio Improbidade administrativa: A presente monografia trata da Lei nº 8.429/92,
sujeitos ativo e passivo,
abordando oconceito de Improbidade Administrativa
atos de improbidades e
dadopor diversos doutrinadores e trazendo um
sanções
aparato da evolução histórica e legislativa do tema.
Apresentaos atos que são considerados como
improbidade administrativa, os possíveis sujeitos da
conduta ímproba, e identificaas espécies de
sanções previstas na Lei Federal nº 8.429/92
aplicáveis nos casos em que há prática de ato
ímprobo.
Michelle Tatiane Allis Thiago Chohfi
O direito de imagem e as
O presente trabalho de monografia teve como
fraudes trabalhistas
escopo tratar desde o ato da constituição de uma
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Murilo Salla

Nathalia Nayara
Borges da Silva

Quitéria Neidianes da
Silva

Orientador

Tema

Resumo
relação de emprego até o tipo específico do
contrato de direito de imagem do atleta profissional
de futebol, bem como as fraudes trabalhistas
decorrentes deste tipo específico de contrato,
ressaltando que sua base se deu através das
jurisprudências dos Tribunais e Doutrinas.
Renata Helena da Silva A união homoafetiva sob a Este estudo se baseou nas questões cotidianas
Bueno
ótica dos princípios
referente ao reconhecimento da união homoafetiva
constitucionais
e sua constitucionalização frente os apelos sociais.
Como início de linha de raciocínio, foi analisada a
evolução da família ao decorrer dos tempos,
bem como observada a sua adaptação e interação
com as novas diferenças culturais. Neste contexto
foi constatado que a homoafetividade na
antiguidade era vista com naturalidade, passando a
sofrer preconceito somente com a chegada do
cristianismo e seus costumes dogmáticos, deixando
de ser reconhecida pelo direito desde então.
Gustavo Henrique
Abandono afetivo e a
Esse trabalho tem por objetivo a análise do conceito
Oliveira
responsabilidade civil frente de família, passando pela sua origem até o seu
ao afeto
significado atual perante a sociedade, apontando as
principais dificuldades nas relações paterno-filiais e
as diferentes visões sobre o problema do abandono
afetivo. Visa esclarecer por meio da análise dos
fatos apresentados, qual a melhor forma a ser
adotada pela justiça ao solucionar as controvérsias
vividas pelo atual modelo familiar e seus problemas.
José Luiz Joveli
A presunção de violência no Este trabalho visou discutir sobre a Liberdade
estupro de vulnerável:
Sexual do Menor de 14 Anos, mostra-se a presente
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discussão sobre a liberdade monografia questão de elevado interesse social e
sexual do menor de 14 anos jurídico que permeia, justamente, a questão da
sexualidade e violência, menoridade e arcabouço
legal, comparando conceitos e opiniões acerca da
temática a justificar a pesquisa. Objetiva-se
compreender e apreender o que for alvo de análise,
especificamente objetivando-se bem delinear os
tipos penais envolvidos.
Pâmela Stefani Módolo Cristhiane Schmidt
Personalidade psicopática – O presente trabalho tem como objetivo, esclarecer
Zanetti
implicações forenses,
um estudo sobre a personalidade psicopática, tais
médicos legais e sua
como, o seu conceito e características. Sobre o
correlação com o Direito
perfil do psicopata foi explorado os distúrbios
psíquicos, conjuntamente com suas parafilias,
relacionando-se também aos seus níveis, sendo
estes, leve, moderado e grave.
Paula Ferraz de Toledo Fabiane Parente T
Limites do marketing na
O presente trabalho visa analisar o novo Código de
Puppin
Martins
advocacia
Ética da Ordem dos Advogados do Brasil no que diz
respeito a publicidade na advocacia frente aos
limites de marketing aplicados a profissão. O tema
que já era alvo de grande debate no Código de
1995 voltou a causar grande fervor entre os
operadores do direito com a nova redação que
apresenta sólidas mudanças no tema.
Pedro Marcom Martins Everaldo Tadeu Quilici Laicidade do Estado
O presente trabalho tem como intuito demonstrar a
Gonzalez
mutação evolutiva dos Estados no tocante às
liberdades fundamentais e individuais,
principalmente no tocante à escolha de sua
confissão religiosa, de sua crença ou de não crer.
Definir o que seria religião para que se dê o
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Priscila Botene

André Camargo
Tozadori

Tráfico internacional de
pessoas para fins de
exploração sexual

Priscila Milani Manzini

Álvaro Sérgio
Cavaggioni

Limite financeiro da
Impenhorabilidade do Bem
de Família: Credor X
Devedor

Regiane Cristina Pires Gustavo Henrique de
Oliveira

Procedimentos de
Inventário e partilha

Resumo
tratamento na esfera do direito, sendo como uma
pratica social, da qual pode-se fazer parte ou não,
traz em suas linhas diversas considerações a
respeito do que seria essa religião, como as
Constituições brasileiras trataram a temática e como
esta é aplicada nos dias atuais.
O presente trabalho tem por objetivo expor e
analisar as problemáticas referentes ao Tráfico
Internacional de Pessoas para fins de Exploração
Sexual, ressaltando as alterações em nossa
legislação, a origem do tráfico de pessoas, as
principais causas, as formas de aliciamento das
vítimas, os perfis dos sujeitos do tráfico e as
modalidades de exploração sexual.
O presente estudo teve como objetivo analisar a
possibilidade jurídica da penhora do bem de família
de elevado valor, uma vez que a Lei nº. 8.009/90
garante a impenhorabilidade impenhorabilidade do
bem de família sem exceção de valor e dessa forma
acaba abalando o processo executivo, visto que, o
credor também tem seus direitos quanto à
satisfação de seu crédito.
Submetendo-se á Universidade Metodista de
Piracicaba, a presente monografia tem por objetivo
dar um breve panorama do Direito das Sucessões
no Brasil, bem como o Inventário e a Partilha
Judicial. Assim, após este estudo, serão
visualizadas todas as modificações sofridas tanto do
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Orientador

Rita de Cássia Cirino
Pereira

Wladyr Benedicto
Bueloni Junior

Rodrigo Agostini
Teizen Borte

Gustavo Henrique de
Oliveira

Rodrigo Gammaro
Xavier

Álvaro Sérgio
Cavaggioni
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Direito Processual Civil, quanto no dia a dia, com o
advento da Lei n.º 11.441 de 04 de janeiro de 2007.
Finalmente, verificaremos como se deve proceder a
fim de realizar o Inventário e a Partilha de forma
Extrajudicial, bem como os benefícios e os
problemas por ela trazidos.
Adoção de crianças por
0 presente trabalho busca abordar as
casais homoafetivos
considerações acerca da Adoção de Crianças por
Casais Homoafetivos. A Dinamarca foi o primeiro
país do mundo a reconhecer o direito dos parceiros
registrados à adoção. Desde 01-07-1999, está
autorizado, inclusive, um deles, a adotar os filhos
biológicos do outro. A África do Sul, Bélgica,
Espanha, Canadá e Holanda admitem a adoção por
casais homossexuais em âmbito nacional.
Contrato de adesão à luz da O presente estudo que tem como objetivo avaliar a
boa-fé objetiva
interpretação e a concretização do contrato de
adesão à luz da boa-fé objetiva, utilizou-se do
estudo do contexto histórico contratual geral e das
especificidades do contrato de adesão, bem como
da análise das cláusulas gerais e dos princípios
inseridos no sistema jurídico brasileiro por meio de
pesquisa bibliográfica.
Contrato de arrendamento Antes da chegada do Estatuto da Terra, criado em
rural
1964, é de conhecimento de todos, que o homem e
a terra possuem uma relação muito grande, pelo
fato de o homem tirar dela seu sustento e o da sua
família seja pela atividade de agricultura ou
agropecuária. Mas com relação a esse assunto,
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Rodrigo Adauto
Maximo

Cristhiane Schmidt

A importência da medicina
legal no Direito

Rosangela Batista
Silva

Jarbas Martins Barbosa Responsabilidade civil do
de Barros
fornecedor por vício do
produto e do serviço

Resumo
ocorria uma discussão muito comentada na área
jurídica, pois não existia nenhuma regulamentação
legal, para contratos particulares muito menos para
as da seara rural.
O presente trabalho, que tem como tema “A
importância da Medicina Legal para o Direito”
analisa e expõe sobre o instituto da Medicina Legal,
a qual é considerada como Ciência Auxiliar do
Direito, apresentando um breve resumo da evolução
histórica da Medicina Legal, expondo-se sua
conceituação.

O presente trabalho tem como objetivo analisar a
responsabilidade civil do fornecedor por vício do
produto e do serviço, colocados em circulação no
mercado de consumo.
Sabrina Batagin
Eduardo Alberto Pinca Delação premiada realizada A presente Monografia tem como objetivo
Avancini
pela autoridade policial:
trazer uma análise aprofundada com relação
uma necessidade para uma as organizações criminosa e aplicabilidade da
apuração mais rápida e
delação premiada no crimes organizados, bem
eficiente
como a figura importante da autoridade policial
para uma apuração mais rápida e eficiente.
Afinal, é o Delegado de Polícia, presidente da
investigação, que sabe das reais necessidades
para uma investigação satisfativa.
Sâmia Lais Trajano de José Luiz Joveli
Crimes cibernéticos e a
O presente estudo tem por finalidade, analisar os
Castro
necessidade de uma
principais aspectos dos crimes virtuais, bem como
legislação especifica e atual as possíveis consequências jurídicas aplicadas
atualmente na legislação vigente perante o nosso
ordenamento jurídico, diante a doutrina e a
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Samuel Santos
Sanches

Nelson Paulo Rossi
Junior

Sandro Pereira da
Conceição

Fabiane Teixeira
Parente Martins
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jurisprudência a ser adotada, no âmbito da seara
penal. Deste modo vindo a expor seu histórico e
desencadeamento perante o meio virtual.
Flexibilização procedimental O presente trabalho de monografia tem o condão
– a inovação processual
de, a partir do apanhado de opiniões de diversos
autores, demonstrar sobre o prisma dos princípios
constitucionais a validade/possibilidade da inserção
da administração de processo na toada da
flexibilização de procedimentos. Ora, é esta a
melhor solução?
Direito à moradia X
O direito à moradia tem-se confrontado a outro
reintegração de posse
direito, o da reintegração de posse, conferindo,
tanto a um quanto a outro, o direito à moradia digna.
Ambos são direitos assegurados, de um lado, pela
Constituição Federal do Brasil, do outro previsto no
Código de Processo Civil. O direito à moradia vai
além de um teto, é um direito universal. E para que
esse direito se faça eficaz, necessário se faz
intervenção estatal.

Sônia Helena Araújo
Marangoni

Renata Helena da Silva Exceções à
Bueno
impenhorabilidade do bem
de família

O trabalho de conclusão de curso visa elaborar um
estudo sobre as exceções à impenhorabilidade do
bem de família, compreendendo o surgimento
desse instituto e o porquê de sua criação. Busca-se
o embasamento legal às espécies de bem de
família situados no Código Civil e na Lei 8009/1990,
aplicando-os aos princípios constitucionais nas
diversas formas de família existentes.

Aluno
Stéfani Maria
Fernandes

Orientador
Fabiane Teixeira
Parente Martins

Tema
Alienação Parental:
Aspectos de uma
modalidade de abuso

Resumo
Este trabalho analisa o fenômeno que aflige as
famílias brasileiras denominado no meio jurídico de
alienação parental, abordando sua origem, seu
conceito e enquadramento como sendo uma
síndrome, e suas relações para com o ramo do
Direito de Família, além de particularidades,
características, e consequências para os indivíduos
envolvidos, em especial: as crianças, os mais
afetados por este acontecimento.
Stella Cerchiari
Jorge Luiz Jolly Penna Guarda compartilhada: o
Trabalho de conclusão de curso com o seguinte
Rodrigues Mantovani
melhor interesse da criança tema: Guarda Compartilhada: O melhor interesse da
e do adolescente
criança e do adolescente. Com o objetivo de
demonstrar os benefícios e desvantagens desse
modelo, a evolução histórica e sua aplicabilidade
atualmente.
Thais Camila Guerra
Artur Soares de Castro Pedofilia e a repressão dos O presente trabalho monográfico visa analisar a
delitos sexuais contra
transformação do Direito, tendo como objetivo o
crianças e adolescentes
estudo da pedofilia e dos delitos sexuais contra
crianças e adolescentes. Propõe mostrar o quanto a
pedofilia é um problema que afeta o Brasil de
maneira preocupante, bem como expor a proteção
integral das crianças e adolescentes, visando
protegê-los de atos contra a sua dignidade sexual
Thais Cardoso Cataldi André Camargo
Dolo eventual ou culpa
O presente trabalho monográfico tem por objetivo
Tozadori
consciente nos delitos de
analisar a possível aplicação do dolo eventual aos
trânsito
condutores dos veículos automotores em crimes
tipificados como culposos pelo Código de Trânsito
Brasileiro.
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Thais Priscila Fialho de Thiago Chohfi
Jesus

Direito previdenciário no
Brasil e a aposentadoria
especial: alternativas aos
meios probatórios

Thales Ventura Bardini José Luiz Joveli

Posse e porte de arma de
fogo
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Ao longo do estudo, ficará constatado que, ainda
assim, a melhor punição aos condutores é através
da culpa, pois é de difícil comprovação o dolo
eventual e quase sempre a sua aplicação não
condiz com a teoria do delito. No entanto, diante
dos anseios da sociedade por punições mais
severas, os magistrados brasileiros, recorrem a sua
aplicação em busca de “justiça”.
O objetivo desse trabalho de conclusão de curso é
compreender o Direito Previdenciário no Brasil e
aprontar com clareza os tipos de prova e
alternativas para pleitear a aposentadoria especial.
Vamos verificar nesse trabalho o conceito, origens e
história da Seguridade Social, sua evolução
histórica no mundo, as fontes e formas e os meios
de prova, e os meios excepcionais para cada
situação em razão da atividade profissional.
Deste modo a pesquisa realizada para fazer esse
trabalho final do curso, prevê conceitos e opiniões
diversas.
O presente tem por objetivo analisar os aspectos
sobre a posse e porte de armas de fogo na
sociedade nacional e seus desdobramentos. Será
observado o Estatuto do Desarmamento para tanto,
bem como verificar o Projeto de Lei que visa alterar
o atual regulamento armamentista, considerando
possíveis mudanças a respeito do tema.
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Thamires Thais
Strapasson

Orientador
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Eduardo Alberto Pinca A medida socioeducativa
aplicada na prática de ato
infracional análogo ao
tráfico de drogas (Lei nº
11.343/06)

Resumo
O presente trabalho demonstra que a principal
finalidade da medida socioeducativa é proteger e
educar o adolescente. Porém quando nos
deparamos com a prática do ato infracional análogo
ao tráfico de drogas, observamos uma contradição
envolvendo a Súmula 492, do Superior Tribunal
de Justiça, desta maneira, analisamos o conflito
entre a proteção e educação do adolescente com o
disposto na súmula, por fim é sugerido uma
mudança legislativa, incluindo no rol do artigo 122,
do Estatuto da Criança e do Adolescente, o ato
infracional análogo ao tráfico de drogas.

Thiago Monção de
Mesquita

Artur Soares de Castro Aspectos gerais do
mandado de segurança

O presente trabalho irá abordar a ação de mandado
de segurança em seus aspectos gerais, ao qual são
de suma importância, sob o prisma da Constituição
Brasileira. A abordagem do trabalho enfatiza a
discussão doutrinária e jurisprudencial acerca dos
aspectos gerais. Dá destaque aos assuntos mais
atuais e discutidos sobre o tema no âmbito nacional,
e busca, ao final, analisar os pontos de vista dos
autores com embasamento no estudo realizado.

Valdeir Santos Silva

Eduardo Alberto Pinca O inquérito policial e a nova O presente trabalho visa apresentar o início da
dinâmica provocada pela lei persecução penal através de atos administrativos
13245/2016
realizados pela presença da polícia judiciária e
discutir a redação da Lei 13245/2016. Este ato
denomina-se inquérito policial, com o objetivo de
apontar quem é o autor dessa violação legal e
estabelecer através dos meios processuais uma
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Vanessa Costa
Amstalden

Sérgio de Oliveira Silva A coisa julgada nos
Júnior
processos seletivos

Wedjane Alves da Silva Renata Helena da Silva Responsabilidade civil por
Bueno
erro médico

Wesley Santoro Ribeiro Fabiane Parente T.
Martins

Yghon Antonio Toniolo André Camargo
Domingues
Tozadori

Resumo
resposta do Estado à sociedade através do
Ministério Público ou da vítima.
A concretização das ações supraindividuais
demandou determinados ajustes, de forma a
adequar as particularidades do conceito de tais
ações com o ordenamento jurídico vigente. A
principal adequação se refere ao instituto da coisa
julgada, remodelada pelo Código de Defesa do
Consumidor, especialmente visando atender as
necessidades das lides da coletividade.

O presente trabalho tem por objetivo analisar a
responsabilidade médica em frente ao erro médico,
caracterizando do elemento culpa, nas modalidades
de imprudência, negligência e imperícia; discutindo
a responsabilidade contratual e extracontratual e
abordando em quais situações há erro médico e de
qual forma o médico será responsabilizado pelo seu
ato ilícito.
Responsabilidade Civil do O trabalho buscou demonstrar a forma como o
Médico Cirurgião Plástico
Direito enxerga a responsabilidade civil na área
médica, em especial na área cirúrgico-plástica, e as
implicações derivadas de execuções mal sucedidas
dos profissionais desse segmento da Medicina.
Dilema ético da colaboração O presente trabalho tem como finalidade a análise
premiada na dissolução das do instituto da colaboração premiada, inserido na
organizações criminosas
Lei 12.850/13, no contexto da ética entre criminosos
de organizações criminosas. A abordagem do tema
se faz importante em tal momento, tendo em vista a
atual conjuntura histórica que o país vive, onde tal
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instituto nunca esteve em tamanha evidência, bem
como em tamanha utilização, com o intuito do
desmantelamento da organização criminosa cuja
qual mais molestou o Estado Democrático de
Direito.

