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O CEPES  – Centro de Pesquisa – e o C.A. – Centro Acadêmico – selecionaram, no âmbito do XIII Seminário de Iniciação Científica, 
os textos que compõem esta 11ª edição do Jornal Direito&Pesquisa da EDAP/IDP:
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GUILHERME ORNELAS MONTEIRO
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A presente pesquisa teve como propósito a análise do conteúdo de Direitos Humanos nas decisões do Plenário do Supremo Tribu-
nal Federal (STF), com o intuito de levantar os significados atribuídos ao conceito de dignidade da pessoa humana pelas decisões 
da Corte e como esses significados dialogam com a definição de dignidade da pessoa humana de renomados autores da literatura 
tradicional de direitos humanos.

Buscou-se questionar, dessa forma, se os conceitos dados pelo STF sobre tal princípio dialogam com os conceitos trazidos pela 
literatura tradicional de Direitos Humanos. 

Inferiu-se como hipótese que o STF não atribui significado único para o princípio, gerando demasiada flexibilidade na sua aplica-
ção, o que, consequentemente, gera seu esvaziamento normativo. Verifica-se que o STF utiliza-se do referido princípio de forma 
vaga, não expondo nenhum critério de classificação, amplitude e aplicação, o que gerou a “função coringa” do referido princípio.
Flavia Piovesan (2012) suscita que o estudo dos princípios fundamentais de cada Constituição revela seu núcleo, da onde se extrai 
sua força normativa. A autora afirma haver uma força normativa dos princípios fundamentais, quer como comandos valorativos a 
orientar a interpretação principiológica da Constituição, quer como comandos dotados de função prática, norteadora do processo 
de aplicação do Direito Constitucional em concreto, implementando-se no cotidiano como suprema norma jurídica (PIOVESAN, 
2012, p. 274).

Para Ingo Sarlet (2012), o princípio da dignidade humana constitui uma categoria axiológica aberta, sendo inadequado conceituar 
tal princípio de maneira fixista e absoluta. Para o autor, deve-se reconhecer que o conceito de dignidade da pessoa humana carece 
de delimitação constitucional, justamente porque essa tarefa incumbe aos órgãos estatais (SARLET, 2012, p. 77).
Assim, a dignidade da pessoa humana simultaneamente é limite e tarefa do poder estatal, revelando uma dimensão defensiva e 
prestacional (SARLET, 2012). Essa função prestacional diz que o Estado deve preservar e promover a dignidade, criando condições 
para o seu pleno exercício e fruição.

Na análise dos casos emblemáticos, a atuação do STF no uso do princípio da dignidade humana variou. No ano de 2010, os minis-
tros foram capazes de dizer em que medida a dignidade humana era capaz de amparar uma determinada tese jurídica, além de 
citarem teóricos que definem o princípio com a importância que assume nos casos concretos desse ano. Nos acórdãos seleciona-
dos no período de 2012, o Supremo utilizou o princípio da dignidade humana como aporte argumentativo sem maiores discussões 
sobre o seu real alcance jurídico, fomentando o seu uso como verdadeiro “guarda-chuva” argumentativo. 

No geral, tendo como base os anos de 2010 a 2016, pode-se concluir que a maioria dos ministros do STF usou o princípio dignidade 
da pessoa humana como algo genérico, como base para vários direitos, sem caracterizar o termo. 

Ressalta-se, por fim, que não há como se analisar e aplicar o Direito de forma desvinculada dos princípios e sem conferir a eles pre-
valência no ordenamento jurídico, especialmente quando se trata do princípio da dignidade humana, responsável por sustentar 
toda a ordem jurídica. Contudo, elucida-se que quanto mais se recorre ao princípio da dignidade humana, mais cautela deve-se ter 
no seu manejo, pois pode-se ter uma manipulação perigosa, que deve ser evitada e coibida no ordenamento jurídico.
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O Direito Penal brasileiro consagra as penas com duração limitada, é dizer, não se admite no direito pátrio as penas de caráter 
perpétuo. Bitencourt (2012) afirma que “é quase unanime, na Ciência Penal, a afirmação de que a pena se justifica por sua necessi-
dade. (...) sem a pena não seria possível a convivência na sociedade de nossos dias”. Na Idade Média, por exemplo, não havia limites 
para aplicar a pena, vez que o sistema retribucionista da época era mais elástico, rigoroso. Hodiernamente, há precisão e clareza 
quando se aplica determinada sanção, corolário do princípio da individualização da pena que leva em consideração critérios legais 
para se chegar à dosimetria da pena.

A pena cumpre o seu papel social na medida em que o sistema penal busca a ressocialização do apenado, pois, após o cumpri-
mento de uma pena privativa de liberdade, por exemplo, há um apenado que volta para o seio da sociedade, que precisará “refazer 
a vida” e recomeçar, senão, de novo. Embora o apenado cumpra sua pena perante o sistema penal, ele geralmente enfrenta des-
dobramentos da pena.

Tal desdobramento é impulsionado pela sociedade da era da informação, que invade os direitos, sobretudo o da personalidade 
(privacidade, integridade física, moral), e que gera uma espécie de pena que pode se revestir de caráter perpétuo. O direito ao 
esquecimento objetiva impedir que dados do passado, que veiculados de modo a violar um contexto, sejam revividos e importem 
em uma violação à vida privada do indivíduo.

O direito ao esquecimento gera, consequentemente, um embate entre princípios constitucionais - liberdade de expressão, direito à 
informação dignidade da pessoa humana, dentre outros – quando requer a proteção da intimidade do indivíduo, pois a princípio, 
não haveria razões para impedir a propagação de determinada informação. 

Com a expansão da internet e, consequentemente, dos meios de comunicação, a informação ganha, como atributo, a perpetuida-
de. A grande dificuldade de lidar com esse atributo é quando ele eterniza fatos que muitas vezes deveriam ser superados, mas que 
costumam gerar efeitos além de uma condenação penal. 

Sobre este tema, Sarlet e Neto (2019, p. 130) afirmam que

Para além de sua justificação constitucional, geral e especial, pode ser associado ao direito ao “esquecimento” o disposto nos 
artigos 135 do Código Penal, 748 do Código de Processo Penal e 202 da Lei de Execução Penal, cuja sintonia com a perspectiva 
constitucional (o direito do apenado à ressocialização e a proibição de penas perpétuas) resulta evidente, dando não apenas 
suporte e conteúdo adicional à proteção jurídica, mas viabilizando-a de modo concreto em algumas de suas dimensões.

O caráter perpétuo costuma se revelar na esfera criminal, e a Suprema Corte1  fez essa associação ao impedir que em alguns casos 
e dadas as circunstâncias, seja considerado como maus antecedentes as condenações anteriores e transitadas em julgado há mais 
de cinco anos (SARLET e NETO, 2019, p. 129).
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Aspecto relevante a ser abordado na análise da PEC 6/2019 é o relativo à judicialização das demandas previdenciárias e assisten-
ciais, consistente na apreciação da concessão e revisão de benefícios pelo Poder Judiciário. Sob esta ótica, de acordo com dados 
do CNJ e do CJF, o INSS se transformou em um dos maiores litigantes do Brasil.

Além da má gestão das instituições que cuidam da Seguridade Social, culminando na precariedade de seus serviços, forte razão 
para a judicialização das demandas previdenciárias e assistenciais é a divergência interpretativa da legislação específica. Com 
efeito, o entendimento mais legalista da autarquia previdenciária afasta as decisões deste órgão da realidade social, de modo que 
os segurados buscam os direitos negados administrativamente junto ao Poder Judiciário, que tem desenvolvido novas teses e 
interpretação sistemática das normas.

A PEC Nº 6/2019 estabelece medidas que impõem um maior controle interno, por meio da adaptação da atividade ao uso de siste-
mas computadorizados, bem como visa gerar maior eficiência administrativa, evitando o aumento da judicialização. Entretanto, a 
limitação dos direitos previdenciários e assistenciais contidos no texto da PEC, no desiderato de enxugar gastos, pode se tornar um 
verdadeiro gatilho para a propositura e prolongamento de ações judiciais.

A nova redação do § 5º, do art. 195, da CF/1988 passaria a condicionar a criação, a majoração ou a extensão de benefício ou serviço 
de seguridade social por ato administrativo, lei ou decisão judicial, à indicação da correspondente fonte de custeio total. Nos mol-
des em que é apresentada, a Proposta, em que pese o aspecto profícuo em uma perspectiva de responsabilidade fiscal, apresenta 
riscos concretos para o aumento da judicialização e embaraços à solução de conflitos.

A atual redação do art. 195 da CF/1988 leva a crer que as decisões judiciais, especificamente, não precisariam indicar a fonte de 
custeio para o cumprimento de suas determinações, mas que os ajustes que eventualmente se fizerem necessários ficariam à car-
go, tão somente, do Poder Executivo.
 
Com a nova competência, dois cenários se vislumbram possíveis. O primeiro, seria o aumento da máquina judiciária para su-
prir a demanda. O consequente incremento de despesas primárias não orçadas, contudo, poderia esbarrar no disposto na EC Nº 
95/2016, que estabelece que o seu crescimento não pode ultrapassar a inflação e institui limites individuais para cada poder da 
União, para o Ministério Público e para a Defensoria Pública. Neste ínterim, o art. 114 da EC Nº 95/2016 prevê expressamente que 
qualquer PEC que acarretar aumento de despesa deverá ficar suspensa por até vinte dias para análise de compatibilidade com o 
Novo Regime Fiscal, prevendo sanções em caso de descumprimento.

Segundo e provável cenário, é o da ignorância/impossibilidade de ajustes na máquina, que, somada ao provável aumento na 
quantidade e complexidade de demandas, oneraria o administrado, que aguardaria por prazo ainda maior deslinde de suas pre-
tensões.

Indubitavelmente, em uma perspectiva de equilíbrio fiscal, é importante se atentar para os impactos orçamentários das decisões 
judiciais, mas inviável exigir indicações de receitas pelo Poder Judiciário, como na nova proposta redacional para o art. 195, não só 
porque esse Poder não participa da elaboração ou aprovação orçamentária do Executivo (na qual se incluem as políticas de saúde 
pública), mas também pela ausência de capacidade técnico- operacional para tal.
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A construção de uma sociedade mais imediata e diligente é um fator que o desenvolvimento tecnológico propicia. De maneira 
análoga, hodiernamente, a evolução da Inteligência Artificial produz reflexos em todos os setores da sociedade, não apenas nas 
esferas industriais ou acadêmicas, mas também na esfera jurídica. Observar e analisar o rompimento da linha tênue que separava 
a Inteligência Artificial e o Direito é, possivelmente, a próxima conjuntura a ser desbravada nas próximas décadas.

Após a criação dos primeiros protótipos de computador no decurso da II Guerra Mundial, a inteligência artificial em 1956 ainda que 
de maneira embrionária passou-se a desenvolver. A necessidade de otimizar e tornar mais rápido os labores da sociedade propul-
sou esse aspecto. À vista disso, posteriormente, a inteligência artificial passou a ser cogitada como uma importante ferramenta no 
exercício jurídico. 

No Brasil, a utilização de um sistema inteligente, ainda que de maneira incipiente, tende a se concretizar efetivamente nos próxi-
mos anos. O projeto Victor – em homenagem ao ex-Ministro Victor Nunes Leal – da  Universidade de Brasília (UnB) em parceria com 
o Supremo Tribunal Federal, objetiva a criação de algoritmos capazes de avaliar os recursos extraordinários e agravos que chegam 
à corte a fim de identificar os temas relacionados de forma mais clara e consistente. Consequentemente, a instalação do sistema 
culminaria em uma redução das tarefas de classificação, digitalização e organização de processos e, assim, diminuindo o conges-
tionamento do Poder Judiciário brasileiro.  

A Inteligência Artificial avança mais ainda, em contexto global, com a criação de softwares inteligentes com capacidade de realizar 
ações semelhantes as dos advogados. O aplicativo Ross, unido ao sistema Watson da IBM, foi capaz de construir um conjunto de 
algoritmos aptos a identificar padrões nas jurisprudências americanas, analisando milhares de citações e informações jurídicas 
e, assim, facilitando o trabalho dos advogados em pesquisar artigos e jurisprudências para sustentar as suas teses em processos. 
Ademais, essa ferramenta possibilitaria ao advogado ter mais tempo com seus clientes e, dessa forma, dedicar sua atenção a ou-
tros fatores.

Observa-se, assim, do tanto que a Inteligência Artificial auxilia ou até mesmo substitui ações que antigamente eram tidas como 
braçais para a efetividade do trabalho advocatício. A atuação do Projeto Victor e o robô Ross ilustram um dos reflexos que a Inteli-
gência artificial ocasiona no mundo jurídico. 

Deste modo, pretende-se investigar os impactos da Inteligência Artificial no mundo do Direito. A constituição bem como todo o 
entendimento da esfera jurídica deve ser refletida e interpretada a fim de que a inteligência artificial e o Direito coadjuvem de ma-
neira positiva à população. Thomas Jefferson - terceiro presidente dos Estados Unidos – menciona, em suas cartas, a conciliação 
entre o Estado e o desenvolvimento da humanidade, no sentido de que as instituições também precisam avançar e se manter em 
linha com os novos tempos.

O DIREITO À LUZ DA INTELIGÊNCIA
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A atuação do Supremo Tribunal Federal mudou consideravelmente nos últimos anos. Se antes chegou a ser referido como “um ôu-
tro desconhecido”, na dicção adotada por Aliomar Baleeiro , então Ministro da Corte  , hoje, o Tribunal passou a assumir um papel 
de protagonismo na democracia brasileira. Sob essa perspectiva, cumpre investigar-se, sociologicamente, alguns dos fatores que 
participam dessa nova arquitetura institucional. 

Algumas pesquisas já têm se debruçado sobre a irradiação de idéias e posicionamentos políticos nas decisões dos juízes constitu-
cionais, especialmente no caso do Brasil . A tendência provavelmente seja de um incremento das funções políticas da Corte Cons-
titucional, a partir da judicialização de debates políticos, e de uma tendência à produção de discursos que extravazam as funções 
tradicionais típicas de magistrado, mesmo nos julgamentos. Poder-se-ia dizer que o juiz constitucional tornou-se um político?

Note-se que o debate sobre o papel da Corte Constitucional no Brasil assume uma peculiaridade. É que o nosso Tribunal dispõe 
de um canal televisivo próprio, através do qual são transmitidos a todo o país, os seus julgamentos: a TV Justiça. Sob essa ótica, 
também cumpre indagar sobre as consequências dessas transmissões. Quais seriam as implicações práticas de falar à população 
de todo o país, ao invés de somente dentro dos limites da Corte?

Sobre a criação da TV Justiça, observe-se que, aos dezesseis dias do mês de maio de 2002, o então Presidente do Supremo, Ministro 
Marco Aurélio Mello, investido do exercício temporário da Presidência da República, sancionou a Lei Federal 10.461/2002, quatro 
meses depois de ter, ele próprio, encaminhado à Câmara dos Deputados, na qualidade de Presidente da Corte, projeto de lei dis-
pondo sobre a criação da TV Justiça .

O referido projeto de lei enviado ao Congresso, acrescentava alínea ao inciso I, do artigo 23 da Lei Federal 8.977/1995, para determi-
nar a “criação de um canal reservado ao Supremo Tribunal Federal, para a divulgação dos atos do Poder Judiciário e dos serviços 
essenciais à Justiça” . Sobre o rol de argumentos elencados na justificativa constante do Projeto de Lei , alguns merecem especial 
destaque, como: (i) a necessidade de ampliar o acesso das pessoas comuns à Justiça e; (ii) oferecer aos cidadãos a oportunidade 
de aumentar o conhecimento sobre o modo de operar da Justiça. 

O presente projeto propõe-se a investigar as relações entre a Corte Constitucional brasileira e a sua interação com a sociedade civil 
por meio, principalmente, da provável influência popular exercida sobre o órgão, cujos julgamentos passaram a ser televisionados. 
Seria essa transmissão uma forma de escrutínio público às decisões essencialmente jurídicas ou estaríamos diante de uma demo-
cratização do Poder Judiciário a partir do Supremo Tribunal Federal? 

DEMOCRATIZAÇÃO DO SUPREMO?
UM OLHAR SOB A ATIVIDADE
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Os “Termos de Uso” de plataformas como Facebook, Spotify e outros são contratos celebrados entre o cliente e o fornecedor de 
determinado bem ou serviço, trazendo fontes de obrigações para as partes. Geralmente esses contratos estão disponibilizados nos 
sites e/ou aplicativos, resultando em um negócio jurídico, contudo, até que momento essa relação jurídica é valida? 

Para um contrato online ser válido é necessário que as partes sejam capazes e o objeto seja legal. As pessoas que aceitam esses 
termos fazem de forma expressa “apertando o botão aceito”, e o custo social para não participar de uma rede social ou usar um 
aplicativo é enorme, e em alguns casos como exemplo o uso de “e-mail” poderá ser quase impossível. 

Os Termos de Uso são redigidos e impostos de forma unilateral, sem que a parte que irá aderir ao contrato tenha a possibilidade de 
discutir os termos, é pegar ou largar, aderindo ao contrato, contudo, vale lembrar: a palavra adesão não significa “manifestação da 
vontade” ou “concordância com as cláusulas previamente estabelecidas”, e o caput do art. 54 do Código de Defesa do Consumidor 
(CDC) disciplina bem o caso. 

O consumidor não tem um conhecimento técnico para analisar esses contratos, aliás, é muito difícil esses termos serem abertos 
e lidos. Vendo tal vulnerabilidade houve a necessidade de intervenção estatal, para sanar esse desiquilíbrio, com a imposição da 
boa-fé objetiva em todos os negócios jurídicos. 

O CDC enumera no art. 51 as cláusulas consideradas abusivas, em que lhe dá nulidade de pleno direito, pois estas contrariam a 
legalidade do sistema e a ordem pública de defesa ao consumidor, podendo o juiz de ofício declarar abusividade de determinada 
cláusula. 

Um caso concreto foi do Facebook e a Cambridge Analytica, que vazou dados de alguns usuários, resultando em problemas polí-
ticos, econômicos e principalmente jurídico, pois foi extremamente discutido o Termo de Adesão do Facebook e sua cláusula de 
apossamento dos dados pessoais das pessoas que aceitassem a adesão. 

Com olhar para a teoria do risco negocial o CDC assegura o ressarcimento por danos sofridos pelo consumidor, pelo fornecedor ter 
inserido clausulas abusivas nos Termos de Uso, pois estaria violando princípios norteadores, como o da boa-fé objetiva. Por sua 
forma punitiva irá inibir aos fornecedores não inserir essas cláusulas, resultando no controle social efetivo do Estado. 

OS TERMOS DE USO DAS
PLATAFORMAS ONLINE E SUAS
CONSEQUÊNCIAS JURÍDICAS
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Em meados de 2014 resgatei um sonho antigo de iniciar umasegunda graduação, dessa vezemDireito. Pesquisando, logo me en-
cantei por aquilo que o IDP tinha a oferecer: um curso de referência, com excelentes e renomados professores, e com um Centro de 
Pesquisas que estimula os estudantes a produzirem academicamente desde o início do curso.Um sonho!

Fiz a matrícula e, desde então, volta e meia me perguntam: “O que você pretende fazer com odireito?”. A cada interlocutor, eu ia 
dando respostas diferentes. “Ah, eu pretendo conhecer mais de administração pública e ser uma servidora pública melhor”, ou 
“Quem sabe eu preste um concurso na área jurídica”, ou “Vou fazer consultorias”. Ultimamente tenho respondido que pretendo 
advogar.

Ingressar neste curso foi e tem sido uma das decisões mais acertadas que tomei na vida, pois aquilo que me foi apresentado lá em 
2014 é o que se encontra na instituição. O IDP proporciona não apenas uma formação jurídica sólida, mas estimula a indagação, 
aflora a curiosidade, incentiva a participação em eventos na área.

As oportunidades são muitas e abracei várias delas. Tem para todos os gostos, para diversos perfis de alunos. Apresentei trabalhos 
no CONPEDI, publiquei artigos em congressos de Direito Constitucional e Direito Administrativo,fiz um capítulo de um livro produ-
zido pelo CEPES, participei de olimpíada de Direito Civil, em São Paulo, e, mais recentemente, apresentei um resumona Faculdade 
de Direito da Universidade de Coimbra, em Portugal. Todos esses eventos contaram com o apoio do CEPES eo que fiz é uma amos-
tra, meramente ilustrativa, daquilo que outros estudantes também fazem com maestria. 

Hoje, aprovada na OAB, e já me encaminhando para o fim do curso, penso que a pergunta mais relevante não é o que vou “fazer” 
com uma graduação em Direito. Novos caminhos já se abriram, sinto que me tornei uma pessoa melhor, desassossegada, mais 
cidadã.
Em tempos em que é preciso dizer o óbvio, defender direitos essenciais e se posicionar contra a relativização da cidadania, pautar 
condutas tendo por bússolao Direito é gratificante. A área jurídica é dialética, o argumento e a contestação, o ponto e o contrapon-
to, a defesa de pontos de vista divergentes, a exposição de uma ideia e sua crítica, com respeito ao interlocutor. Desse bailar de 
ideias, palavras e gestos, evoluímos.

Aos que passaram, estão passando ou passarão por essa experiência incrível, faço votos de sucesso em suas escolhas, não importa 
a área de atuação, aquela chama aristotélica do bom, do certo, do justo não ésó a estrada,é também o ponto de chegada dessa 
trilha chamada vida. A busca por conhecimento é uma excelente bússola nesse caminhar.

À querida Janete, que sempre defendeu a importância do CEPES e abraçou todos os projetos com entusiasmo, fica o agradecimen-
to pelo que tem proporcionado não só a mim, mas aos estudantes que têm contato com a pesquisa. Como dizia o gato de Alice, 
para quem não sabe aonde vai, qualquer caminho serve. O destino certo de quem pesquisa é ampliar o conhecimento.

GRADUAÇÃO EM DIREITO:
“O QUE VOCÊ VAI FAZER COM ISSO?”

artigo
MARTA
BATTAGLIA CUSTÓDIO



Em pleno século XXI o sistema prisional do Brasil é uma tragédia constante, o país ocupa a 3ª posição de maior população carce-
rária do mundo atrás apenas dos Estados Unidos e da China, ademais, esse encarceramento massivo tem gerado inúmeras conse-
qüências bastante perceptíveis, dentre as quais estão o dilema da superlotação das unidades prisionais, a falta de infraestrutura, 
o desleixo com a higiene, os maus-tratos, a atuação do crime organizado bem como a precariedade da assistência judiciária aos 
presos, todos esses enfáticos problemas são verdadeiros acintes aos direitos humanos. Diante do exposto, é evidente que a descri-
ção do atual sistema prisional brasileiro não se distância muito das prisões do período medieval, já que, naquela época a privação 
de liberdade do preso era tida como de natureza processual, e não de pena, pois as motivações que afirmavam a sua prisão eram 
de esperar a aplicação dos castigos corporais e concomitantemente à pena de morte que a ele, posteriormente, viria a incidir.

Foi um período angustiante para esses sujeitos aprisionados, sofriam as mais terríveis crueldades e não tinham sequer sua digni-
dade humana respeitada, pois a própria sociedade reivindicava por essas barbáries onde o sofrimento e a violência sustentava a 
vivacidade do público. Se o destino do réu fosse sempre o mesmo, à sua morte, como conseqüência lógica desse raciocínio, jamais 
houve uma preocupação com a detenção cautelar do apenado, segundo GRECO (2015) os acusados ficavam, normalmente, presos 
em lugares fétidos, em masmorras, sem alimentação adequada, privados, muitas vezes, do sol e do próprio ar, não se diferencian-
do daquilo que conhecemos nos dias de hoje conforme supracitado.

Diante desses transtornos intrínsecos em relação à prisão é obvio e inegável o discurso falacioso acerca da função ressocializadora 
da pena, o aprisionamento não só deteriora o homem como também é elemento de criação do criminoso e sucessivamente da 
própria criminalidade, ora, de tanto ser estigmatizado de criminoso é bem presumível que esse sujeito acabe se tornando um. Na 
verdade é impossível reeducar alguém no ambiente prisional, uma vez que a prisão retira o cidadão da sociedade e o coloca a um 
processo de dessocialização, e com isso o condenado acaba ingressando num universo retrógrado, onde toda convivência é nega-
tiva e deteriorada, fazendo do encarceramento um estabelecimento ineficaz.

É claro que, ao encarcerar os cidadãos espera-se que o estado desde os primeiros momentos atente-se com os indivíduos reclusos, 
tanto com seus aspectos físicos quanto os intelectuais, de modo que o cárcere não seja um mecanismo claro de subversão do 
apenado que se encontra segregado, nesse ponto FERRAJOLI (2002) é assertivo, onde aduz que “a única coisa que se pode e deve 
esperar da pena é que, como escreveu Francesco Carrara, “não perverta o réu”, isto é, que não reeduque, mas que também não 
deseduque”.

Por fim, as reflexões apresentadas no artigo procuraram transmitir ainda que minimamente um discurso crítico da prisão na qual 
se restringiu unicamente as possibilidades de sua aplicação como sanção, não fazendo qualquer banalização ou apologia ao en-
carceramento, respeitando as outras modalidades de prisão, como por exemplo, aquelas contidas no artigo 5º, inciso LXI e LXVII 
da Constituição Federal.

O DECLÍNIO DO SISTEMA PRISIONAL
E A FALÁCIA DA FUNÇÃO
RESSOCIALIZADORA DA PENA
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6º
CONCURSO
DE TCC
2019
A EDAP/IDP promove semestralmente, visando a qualidade da 
produção acadêmica, Concurso de Trabalho de Conclusão de 
Curso da EDB/IDP

Resultado do 6º Concurso, 2019.1:

Os alunos com os trabalhos selecionados e os professores-orienta-
dores dos respectivos TCCs receberam a seguinte premiação:

1º Lugar: Cláudio Marcelo de Araújo
Tema: ANÁLISE JURÍDICA DO IMPOSTO
INFLACIONÁRIO: A INFLAÇÃO COMO FENÔMENO
VIOLADOR DE DIREITOS FUNDAMENTAIS
Professor-orientador: Luciano Felício Fuck

2º Lugar:  Maria Ruth Borges Bezerra
Tema: AUTORIDADE NACIONAL DE PROTEÇÃO DE
DADOS PESSOAIS: A IMPORTÂNCIA DO MODELO
INSTITUCIONAL INDEPENDENTE PARA A
EFETIVIDADE DA LEI
Professora-orientadora: Laura Schertel Ferreira Mendes

3º Lugar: Gabriel Machado Morais
Tema: A APOSENTADORIA VOLUNTÁRIA DOS
SERVIDORES PÚBLICOS FEDERAIS: HIPÓTESE DE
PESSOAS TRANSEXUAIS
Professor-orientador: Flávio José Roman

Bolsa de Estudos de 100% em qualquer curso de 
Pós-Graduação Lato Sensu do IDP

Bolsa de Estudos de 60% em qualquer curso 
de Pós-Graduação Lato Sensu do IDP

Matricula, como aluno especial, em uma 
disciplina do Mestrado Acadêmico em 
Direito Constitucional do IDP

Professor-orientador: Uma passagem aérea para 
participação em um evento acadêmico nacional no 
ano de 2018.

PREMIAÇÃO



PAGRUP
2019.1

O Programa de Apoio ao Desenvolvimento de Grupos de Pesquisa (PAGRUP) visa incentivar a pesquisa e a produção acadê-
mica no âmbito de grupos de pesquisa liderados por professores da graduação em Direito e Administração do IDP, apoiando 
a participação em eventos acadêmicos, nacionais e internacionais, e a realização de projetos de pesquisa que demandem 
financiamento.

EM 2018, APOIOU OS GRUPOS:
• GRUPOS DE ESTUDOS EM ARBITRAGEM - GEARB/IDP
• NÚCLEO DE ESTUDOS EM PROCESSO CIVIL – ADITUS IURE
• SOCIDADADE DE DEBATES DO IDP
• GRUPO DE ESTUDOS SOBRE O SISTEMA PRISIONAL BRASILEIRO

JÁ EM 2019, APOIOU NO 1º SEMESTRE OS SEGUINTES GRUPOS:
GRUPO DE PESQUISA DIREITO TRIBUTÁRIO E TECNOLOGIA, NÚCLEO DE PESQUISA EM PROCESSO CIVIL – ADITUS IURE e 
a SOCIEDADE DE DEBATES DO IDP

Com apoio do programa PAGRUP, os professores Paulo Mendes, Janete Ricken, Henrique Mouta, Guilherme Pupe e Rodrigo 
Becker estão treinando a equipe de alunos do IDP para a 2ª Competição de Processo Civil Barbosa Moreira, composta pelos 
alunos: Camilo Amim Jreige Neto;  Davi da Silva Filho; Gabriel Araújo Souto;  Maíra de Amorim Rocha; Micaela Tubaki e 
Teresa Raquel Figueiredo da Silva

PROGRAMA DE APOIO AO
DESENVOLVIMENTO DE GRUPOS



PROIC
2019.1

O Programa de Iniciação Científica (ProIC/IDP) visa incentivar a pesquisa e a produção acadêmica 
de estudantes da Graduação da Escola de Direito e Administração Pública do IDP, sob a supervisão 
qualificada de docentes da instituição, a partir da concessão de auxílio financeiro ao desenvolvi-
mento de projetos de pesquisa individuais.

Os seguintes alunos e alunas foram contemplados em 2019 produziram um artigo científico com  
incentivo do ProIC:

Adelayde Costa Pinto (Administração Pública)
Professor-orientador: Pedro Paulo de Hollanda

João Marcelo Xavier Rodrigues
Professor-orientador: Fabiano de
Figueiredo Araújo

Magdiel de Souza Lima
Professor-orientador: Fernando Parente



Renato Bastos Abreu
Professor-orientador: Rodrigo Becker

Nathalia Lenzi Castro Toledo
Professora-orientadora: Maria Rosa Loula

Viviane Xavier de Araujo Cruz
Professora-orientadora: Juliana Gomes Miranda

Arthur Beserra de Miranda (Direito)
Professor-orientador: Victor Oliveira Fernandes

Isis Negraes Mendes de Barros (Direito)
Professora-orientadora: Luciana Silva Garcia



PAPIN
2019.1



As pesquisas realizadas pelas alunas da graduação em Direito, desenvolvidas no âmbito do Obser-
vatório de Direitos Humanos do IDP, foram contempladas no 1º semestre de 2019 com o programa 
PAPIN e apresentadas no XXVIII Encontro do CONPEDI em Goiânia nos dias 20 e 21 de junho:

Maria Clara de Abulquerque Moisés e Victoria Bit-
tencourt Paiva Fernandes com o trabalho “Teoria 
Fundamentada nos Dados na Pesquisa Jurídico”, 
orientadas pela Profa. Juliana Miranda.

Isabela Moreira Alves Mury e Jessica Magalhães 
Veloso com o trabalho “Alteração do registro civil de 
pessoas trans: (des)cumprimento do Provimento n. 
73 do CNJ pelos cartórios de registro civil e a efeti-
vidade da ação direta de inconstitucionalidade 4275 
de 2018”, orientadas pela Profa Luciana Garcia.

Mônica Côelho e Gabrielle Corrêa com o trabalho 
“Alteração de registro civil de pessoas trans” 
orientadas pela Profa Luciana Garcia.

Luzilane Moura e Priscilla Rezende com o trabalho 
“Conteúdos e Significados dos Direitos Humanos no 
Supremo Tribunal Federal: estudo sobre a jurispru-
dência da Corte entre os anos de 2008 a 2016”, 
orientadas pela Profa. Luciana Garcia.



Data portability is the possibility of transferring personal data to different digital platforms. This possibility, enforced by the right to 
data portability, aims to protect the data storage of users against the incompatibility of multiple platforms, that is, allowing intero-
perability between different services. Thus, data portability allows, for example, an Instagram user to transfer their personal data, 
such as photos and videos, directly to a competitor such as Pinterest, with no barriers to compatibility and preserving the integrity 
of their personal data. 

Without data portability, for example, a consumer who uses Facebook may not want to migrate to competitor Twitter because of 
the risk of losing invaluable personal data. This effect can be aggravated by the adoption of policies by platforms that aim to inhibit 
data mobility, making it impossible for interoperability between competitors by increasing switching costs  and, consequently, cau-
sing the lock-in effect .This type of lock-in can be seen as creating a more fragile market as it is open to exclusive acts of dominant 
players. Therefore, the right to data portability can force companies with a dominant position to compete in the quality of their 
services and not with a lock-in system.

However, due to switching costs, users can get stuck on a particular service, being the degree of user lock-in determined by this situ-
ation. If these are high, providers can create a high degree of user dependence, restricting data portability as a way of retaining users 
to their services. It is concluded, therefore, that the greater the degree of user lock-in, the greater will be the user’s switching costs 
in moving to a new digital platform. In this way, the right to data portability emerges as a method to reduce these anticompetitive 
effects and allow new companies to act in the digital platforms market for the user’s final benefit.

DATA PORTABILITY:
“A NECESSARY RIGHT FOR USERS AND
COMPETITORS OF DIGITAL PLATFORMS
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Despite the major issues surrounding it, there are recent legislative measures that seek to mitigate the scarcity of data portability 
policies and strengthen the adoption of data mobility by digital platforms. The General Data Protection Regulation (GDPR), the 
European Union's regulatory framework on data protection, in its article 20 presents the right to data portability to its citizens, that 
is, control of user’s data to themselves, which are under management of the platforms, allowing users to transfer their data more 
easily to competing platforms and strengthening ownership of the individual data. This perspective is also reflected in the Brazilian 
General Data Protection Law (LGPD), which also legislates on the same subject in its article 18, V, by standardizing that the user is 
entitled to obtain from the platform the portability of their personal data.

The right for a user to carry their own data benefits both competition and consumers of a given service. On the one hand, this 
practice allows the emergence and permanence of new companies in the digital platforms market, since the migration by users 
to new services happens less expensive, weakening monopolies and the use of market power. In addition, broad adoption of data 
portability in the digital sphere may limit the practice of over-pricing , since the user dissatisfied with the current service provided 
by a platform can migrate easily from service carrying their data.

However, in order for data portability to be effective in a relationship between two or more digital platforms, it is necessary to prio-
ritize the interoperability of services , that is, in order for a customer's data to be transferred from platform A to platform B, both 
platforms must agree on which format they will send and receive the data. It is therefore of paramount importance to establish 
consensus-based interoperability standards across platforms, which can be established through international associations, stan-
dard-setting organizations or regulatory bodies such as the International Telecommunications Union (ITU).
Finally, in order for the right to data portability to be efficient, it is essential that antitrust authorities enforce it. When analyzing 
anticompetitive conducts related to data portability on digital platforms, such authorities should initiate preliminary investigations 
and, if it is appropriate, administrative proceedings, in order to promote compliance in the digital platforms market, aiming the im-
plementation of data portability infrastructures and T&C that facilitate the flow of users in that market to the benefit of consumers.

DATA PORTABILITY:
“A NECESSARY RIGHT FOR USERS AND
COMPETITORS OF DIGITAL PLATFORMS
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  According to Shapiro & Varian (1999, pp. 111-112), switching costs are costs that a consumer has to incur in order to change a supplier of a service or product, that 
is, the limit cost that a consumer wants to pay for changing to a better option. In digital platforms, switching costs are related to the cost that a user bear to change 
to another platform.
Shapiro & Varian (1999, pp. 12-13) explain that the lock-in effect occurs when the consumer, dependent on the infrastructure or a particular service of a company, 
cannot switch to a competitor without substantial costs or material losses. In this sense, the absence of data portability has the potential to produce this effect to 
the consumer, since the latter may not be able to transfer its data to another platform, causing the user to remain using the service. 
Evans (2003, p. 345) explains that allocation of joint costs to a particular product and profit calculations based on fixed-cost allocations of digital platforms are 
necessarily arbitrary.
According to Evans (2003, p. 374), platforms can benefit when there is a standard technology or protocol that allows them to use products from multiple providers.
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