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A FINALIDADE DE PREVENÇÃO ESPECIAL NEGATIVA DAS MEDIDAS DE
SEGURANÇA

Carla H. Dall’Agnol Câmara*
Almir Santos Reis Junior**
RESUMO
O presente artigo tem como objetivo a análise das medidas de segurança como
sanções penais aplicadas àqueles indivíduos inimputáveis que praticaram um ilícito
penal. Para tanto, far-se-á uma análise da estrutura atual do instituto e das
finalidades das medidas de segurança à luz das teorias de finalidade da pena,
chegando-se à conclusão que a estrutura atual dos hospitais de custódia e
tratamento psiquiátrico, a falta de clareza do conceito de periculosidade e,
principalmente, a duração indeterminada das medidas (com base no artigo 97 do
Código Penal) fazem com que o instituto apresente a finalidade de prevenção
especial negativa, ou seja, de segregação e neutralização do indivíduo.
Palavras-chave: Medidas de segurança – duração indeterminada – neutralização.
ABSTRACT
This article aims to analyze a criminal punishment as a result of a crime practiced by
a person that have mental diseases and isn’t imputable. Therefore, we will analysis
the current structure of this legal institution and examine the finalities of this criminal
punishment. Under article 97 of Brazilian Penal Code we can conclude that security
measures are highly dangerous instruments in the hands of a government that is also
applied as a political instrument of domination and segregation.
Key-words: Security measures – indefinite duration – neutralization.
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O PAPEL DO MINISTÉRIO PÚBLICO EM RELAÇÃO ÀS PRISÕES PENAIS E
PROCESSUAIS COM REFLEXOS PUNITIVOS PROSPECTIVOS
Almir Santos Reis Junior*
Gilciane Allen Baretta**

INTRODUÇÃO

Compreender a atuação do Ministério Público no desempenho de suas
funções constitucionais, dispostas no art. 127, da Constituição Federal, em relação
às prisões cautelares previstas no Código de Processo Penal, sob o manto do
estado democrático e social de direito é a proposta deste trabalho.
Neste sentido, será importante abordar os requisitos necessários para
decretação da medida cautelar restritiva de liberdade no processo penal, bem como
a importância das medidas cautelares diversas da prisão preventiva como
mecanismos colocados à disposição do magistrado para evitar a aplicação de
medidas constritivas de liberdade.
Ainda, sob esta ótica abordar-se-á as relações entre as prisões processuais e
penais, notadamente com enfoque da detração penal.
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A APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA COMO MECANISMO DE
ACESSO À JUSTIÇA EM SEDE DE ABSOLVIÇÃO SUMÁRIA
Carolina Cleópatra da Silva Imediato
Universidade Estadual de Maringá
carolinaimediato@hotmail.com

COMUNICAÇÃO ORAL
A presente comunicação tem por objetivo discorrer sobre alguns pontos
levantados através do Trabalho de Conclusão de Curso, intitulado “A aplicação do
Princípio da Insignificância como mecanismo de acesso à justiça em sede de
absolvição sumária no juízo de Marialva entre os anos de 2008 e 3/2013”,
apresentado na forma de monografia, quando da conclusão da graduação em
Direito, pela Universidade Estadual de Maringá. O Trabalho que originou o artigo a
ser comunicado versa sobre o acesso à justiça, desde a sua definição até a sua
evolução histórica, passando pelas três ondas de reformas; o princípio da
insignificância, desde a origem da teoria, elucidando a sua aplicação como forma de
exclusão da tipicidade e sua aplicação pelos tribunais pátrios; o recebimento da
exordial acusatória e as possibilidades de absolvição sumária, bem como a
aplicação do princípio da insignificância em sede de absolvição sumária quando da
ocorrência dos delitos bagatelares, e por fim, sobre as consequências da aplicação
do princípio da insignificância nas sentenças de absolvição sumária proferidas no
Juízo de Marialva, entre o período de 2008 e março de 2013 e sua relação com o
acesso à justiça efetivo.

Palavras-chave: Princípio da Insignificância; acesso à justiça; absolvição sumária.
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ESTATÍSTICA CRIMINAL E CIFRA NEGRA: UMA BREVE DISCUSSÃO
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COMUNICAÇÃO ORAL
A presente comunicação tem por objetivo trazer à baila algumas
considerações acerca da cifra negra, utilizando para tanto a estatística criminal. A
Cifra Negra faz referência a um percentual de crimes que ou não foram solucionados
ou punidos, ou simplesmente não foram registrados oficialmente pelo Estado, isto é,
as estatísticas não correspondem às informações prestadas à população. Para
entender acerca dos motivos que causam a cifra negra, faz-se necessário entender
como é coletada a informação. Nesse contexto, faz-se necessário pontuar alguns
aspectos da estatística criminal. A estatística criminal é uma ferramenta para a
análise criminal, a qual visa chegar às causas da criminalidade, fracionando-se os
fatores e as variáveis da criminalidade para posterior estudo detalhado. Esse
aspecto quantitativo da análise criminal determina a proporção de fatores e variáveis
que influenciam no comportamento criminal. A estatística criminal é uma abordagem
numérica e de fácil interpretação e é utilizada atualmente para retratar a situação da
segurança pública e possibilitar o planejamento de ações policiais e de investimento
no setor, correlacionando-se os fatos delituosos ocorridos e padrões e tendências de
criminalidade em determinado tempo e lugar. Isto é serve como fundamento para as
políticas públicas, conforme explica Penteado Filho (2012).

Palavras-chave: Cifra negra; estatística criminal; política criminal.

XIII ERIC – (ISSN 2526-4230)
A INCLUSÃO De Deficientes Físicos No Mercado De Trabalho

Charles Max Nascimento Daineze

RESUMO
Durantes anos os deficientes físicos ficaram à margem da sociedade, sem acesso à
educação, ao mercado de trabalho, e ao exercício de atividades que lhes
proporcionasse uma vida comum, pois não havia preocupação em estabelecer
políticas de acesso para que o deficiente se tornasse um membro ativo da
sociedade. No Brasil algumas ações vêm sendo desenvolvidas para que os
portadores de necessidades especiais tenham uma vida mais participativa. Um
exemplo é a previsão de uma porcentagem de deficientes físicos em relação ao
número total de empregados, estabelecido na Lei 8.213 de 24 de julho de 1991.
Porém a simples imposição de uma lei não é o suficiente para corrigir um problema
crônico que se estende desde o início da humanidade, onde os deficientes eram
isolados, quando não mortos, em algumas sociedades.
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RESUMO: Nos últimos anos a quantidade de refugiados sofreu um grande aumento
em todo o mundo, tanto em países europeus, quanto no continente americano, mais
especificamente no Brasil. Esse enorme êxodo tem reflexo direto nas culturas,
costumes e regras dos países que os acolhem, pelo choque das diferenças
existentes e peculiaridade de cada país. Esse trabalho visa apresentar o direito
internacional como ferramenta de proteção aos direitos humanos dos refugiados,
apresentar conceitos para identificação e diferenciação de refúgio e asilo e também,
apresentar dados sobre a demanda de refugiados que chegam ao Brasil e como o
país lida com essa situação, devido ao intenso aumento de solicitações de refúgio.
Tem-se como fonte do direito Internacional dos Refugiados os tratados, costumes
internacionais, princípios gerais de direito, decisões gerais do direito, decisões
judiciárias, doutrina, equidade e atos unilaterais. Essas fontes do direito internacional
serão apresentadas no trabalho e nelas serão detalhadas seu uso no direito
internacional dos refugiados. O Brasil é um gigante que abraça muitas raças,
costumes, etnias, cultura, por isso acaba sendo muito requisitado para migração.
Esse trabalho abordará como a demanda de migração repercute na vida social dos
habitantes brasileiros, bem como o país está trabalhando para garantir uma vida
digna dos que recebem ajuda, vindos de outros países.
Palavras-chave: Refúgio. Direito internacional. Direitos humanos.
SUMMARY: In recent years, the number of refugees has increased dramatically
throughout the world, both in European countries and in the Americas, more
specifically in Brazil. This enormous exodus has a direct impact on the cultures,
customs and rules of the host countries, due to the clash of existing differences and
peculiarities of each country. This paper aims to present international law as a tool to
protect the human rights of refugees, to present concepts for the identification and
differentiation of refuge and asylum and also to present data on the demand of
refugees arriving in Brazil and how the country deals with this situation, Due to the
intense increase of requests of refuge. International treaties, international customs,
general principles of law, general decisions of law, judicial decisions, doctrine, equity
and unilateral acts are the source of international refugee law. These sources of
international law will be presented in the paper and will detail their use in international
refugee law. Brazil is a giant that embraces many races, customs, ethnicities, culture,
so it ends up being much requested for migration. This work will address how the
demand for migration impacts on the social life of the Brazilian inhabitants, as well as
the country is working to ensure a life worthy of those who receive help from other
countries.
Keywords: Refuge. International right. Human rights.
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Comunicação Oral
RESUMO: Quando o assunto é imigrante, pensa-se de imediato em pessoas que
vão para outros países, seja fugindo de guerras e massacres por inúmeros motivos
ou, simplesmente, em busca de propiciar uma vida melhor para a sua família. Este
relato não é diferente na vida dos imigrantes bolivianos que chegam,
clandestinamente, há anos ao Brasil, repletos de esperanças nas promessas feitas
por empresários que buscam mão de obra barata e exaustiva para produzirem seus
produtos. No Brasil há muito tempo tem sido explorada essa mão de obra vinda da
Bolívia para a confecção na área têxtil de todo o país, principalmente na grande São
Paulo, onde se concentram as maiores fábricas têxteis do país, através da
terceirização. Mediante a alta expansão dessa área no Estado, grandes marcas
foram envolvidas em escândalos com imigrantes bolivianos, através de suas cadeias
produtivas; tudo se resume na grande pressão das empresas cobrando das
terceirizadas, mão de obra cada dia mais barata, mediante isso, acabam utilizando
mão de obra estrangeira clandestina para cumprir com os compromissos assumidos
e mantendo tais imigrantes em situação de escravidão; condições de extrema
precariedade de moradia, submissão a altas dívidas com o transporte e
permanência no país mediante o pagamento com o seu trabalho, ficando alienados
ao “patrão” que os explora o quanto pode, enfim, um total desrespeito a dignidade.
No artigo será utilizada uma abordagem dedutiva com procedimento monográfico
com estudo de caso. A técnica de pesquisa será bibliográfica, sendo analisada e
registrada qualitativa e descritivamente.
PALAVRAS-CHAVE: Imigrantes. Bolivianos. Brasil. Dignidade da pessoa humana.
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SUMMARY: When the subject is immigrant, one immediately thinks of people going
to other countries, whether escaping wars and massacres for innumerable reasons
or simply seeking to provide a better life for their family. This is no different in the
lives of Bolivian immigrants who have arrived clandestinely for years in Brazil, full of
hope in the promises made by businessmen who seek cheap and exhaustive labor to
produce their products. In Brazil, labor has been exploited for a long time in the
textile sector throughout the country, especially in the greater São Paulo, where the
largest textile factories in the country are concentrated through outsourcing. Due to
the high expansion of this area in the State, big brands were involved in scandals
with Bolivian immigrants, through their productive chains; It all comes down to the
great pressure of companies charging from outsourced, cheaper labor every day,
thereby end up using clandestine foreign labor to comply with the commitments
assumed and keeping such immigrants in bondage; Conditions of extreme
precarious housing, submission to high debts with transportation and stay in the
country through payment with their work, being alienated to the "boss" who explores
how much, in the end, a total disrespect to dignity. In the article will be used a
deductive approach with monographic procedure with case study. The research
technique will be bibliographical, being analyzed and recorded qualitatively and
descriptively.
KEY WORDS: Immigrants. Bolivianos. Brazil. Dignity of human person.
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A IMPORTÂNCIA DA VIGILÂNCIA NAS EMPRESAS E O SEU FUNCIONAMENTO
Maikon Martins

Resumo
Muitas vezes as empresas direcionadas a vendas de produto alimentícios, abusam
da organização, e das regras exigidas pela Anvisa, como também as leis que regem
o nosso ordenamento. Para tanto existe a Vigilância Sanitária, um órgão fiscalizador
que busca a proteção da saúde de todos os consumidores, aonde se vinculam a
relação entre fornecedor e comprador, quais são os seus direitos em casos que se
sinta afetado por tal empresa, como as empresas devem agir perante a Vigilância?,
e qual o legitimo dever da Vigilância?
Esses fatos ocorrem diariamente, e muitos proprietários e também consumidores
ficam indefesos sem saber quais são os seus direitos

