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Autora: Fabiana Guimarães Barbosa Stenico
Professor Orientador: Ms. Rogério Alessandre de Oliveira Castro
Centro Universitário Anhanguera - Unidade Leme Curso: Direito e Processo do Trabalho Ano: 2002

Resumo
O presente trabalho tem como objetivo o estudo da desconsideração da personalidade jurídica das
sociedades mercantis. Primeiramente a pesquisa iniciou-se com a conceituação de pessoa física, jurídica,
tipos de sociedades e personalidade jurídica, para melhor se entender o tema abordado. Atentou-se,
também, em evidenciar um conceito claro à disregard doctrine, respeitando-se ponto de vista diverso e
melhor entendimento, sendo certo que esta pode ser entendida como um meio de se desconhecer os
efeitos naturais da pessoa jurídica, em casos concretos, penetrando a sua estrutura formal para verificarlhe o íntimo, a fim de que não seja utilizada para simulações e fraudes, como também para solucionar
todos os outros casos em que o respeito à forma societária levaria a soluções contrárias à sua função e
aos princípios consagrados pelo ordenamento jurídico.
Conseguiu-se através dessa monografia, demonstrar que com a desconsideração da personalidade
jurídica da empresa se pode proteger melhor os credores, que têm relações com diversos tipos de
sociedades, mas principalmente os funcionários das empresas que tiveram seus direitos trabalhistas
lesados, sendo que uma das primeiras inovações foi a previsão legal do art. 28 do Código de Defesa do
Consumidor e depois o art. 50 do Novo Código Civil, que descrevem as hipóteses de incidência da
desconsideração da personalidade jurídica da empresa.
Portanto, buscou-se com esta monografia, alcançar resultados práticos e objetivos, levando sempre
em conta a importância da teoria inovadora que originou o art. 50 do Novo Código Civil, para proteger
os trabalhadores de empresas fraudulentas.
Palavras-chave: Desconsideração, personalidade, sociedades mercantis, direito do trabalho.
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Particularidades do “Banco de Horas”
Autor: Alexandre Anitelli Amadeu
Professor Orientador: Ms. Guilherme Álvares Borges
Centro Universitário Anhanguera - Unidade Leme Curso: Direito e Processo do Trabalho Ano: 2002

Resumo
O presente estudo consiste em uma análise doutrinária, jurisprudencial e principalmente na
exteriorização de uma situação fática, muito utilizada nos dias atuais. Todas as questões jurídicas expostas
nesse trabalho tiveram como base a doutrina nos seus mais diversos tipos, como livros, artigos na internet,
análise de jurisprudências, acordos e convenções coletivas, visando dirimir eventuais divergências que
possam existir entre doutrinadores e julgadores.
Buscou-se demonstrar a necessidade da participação nas negociações coletivas de uma entidade
sindical e a manifestação de vontade de toda uma coletividade, caso venha faltar algum desses dispositivos
a pretensão estará prejudicada, não devendo alcançar a eficácia pretendida.
As principais conclusões são no sentido de haver necessidade da participação sindical, da
manifestação de vontade de toda coletividade, a por fim a manutenção das garantias mínimas apontadas
pela Constituição Federal e pela legislação esparsa.
Como maior avanço temos a preocupação da coletividade em instituir uma forma rápida e
menos traumática de se adequar às crises internas e externas, outro importante ponto é a não existência
de uma rigidez normativa, o que deixa para os contratantes ampla margem de negociação.
Palavras-chave: Banco de horas, garantias, constituição.
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Aspectos contrastantes entre Tutela Antecipatória e Tutela Cautelar
Autor: Alexandre Martins
Professora Orientadora: Ms. Ilda Helena Duarte Rodrigues
Centro Universitário Anhanguera - Unidade Leme Curso: Direito Processual Civil Ano: 2000

Resumo
O princípio constitucional da inafastabilidade do controle jurisdicional não prevê somente o acesso
formal aos órgãos judiciários, mas o acesso à justiça que proteja, efetiva e tempestivamente, o direito
dos liti.gantes, de forma que não haja uma denegação de justiça. Assegura-se o acesso à ordem jurídica
justa. Em razão da necessidade de evitar o perigo de a demora do processo comum transformá-lo em
solução inútil para cumprimento de sua função constitucional, os juristas começaram a preocupar-se em
criar medidas que resguardassem os direitos das partes. Antes da reforma processual de 1994, a antecipação
dos efeitos da tutela pretendida pela parte iá vinha sendo alcançada através das chamadas medidas
cautelares satisfativas. Com a modificação do artigo 273 do Código de Processo Civil e a criação do
instituto da tutela antecipatória, adveio a necessidade de bem individualizar os dois institutos (tutela
cautelar e tutela antecipatória) para que a efetividade da jurisdição fosse alcançada por aqueles que
submetem seus conflitos ao Poder Judiciário. Dessa forma, o objetivo primordial desse estudo consiste
no apontamento das principais características da tutela antecipatória, bem como da tutela cautelar,
enfatizando seus aspectos contrastantes.
Palavras-chave: Tutela cautelar, tutela antecipatória, jurisdição, institutos.

Prisão Civil em face da Execução Alimentícia
Autora: Andréa Daltro
Professor Orientador: Esp. André Antônio da Silveira Alcântara
Centro Universitário Anhanguera - Unidade Leme Curso: Direito Processual Civil Ano: 2000

Resumo
A autora procura mostrar as divergências existentes quanto ao procedimento da prisão civil em
face da execução de alimentos. Seu objetivo é fazer um levantamento tanto na doutrina como na
jurisprudência sobre os aspectos relevantes, mais precisamente quanto a escolha da ordem de execução,
se o credor de pensão alimentícia deve primeiro exaurir todos os meios de execução para cobrar a dívida
do devedor através da expropriação ou se já pode, de imediato, requerer a prisão civil do mesmo.
As conclusões demonstram que o credor deve exaurir, quando possível, as vias próprias previstas
nos artigos 16, 17 e 18 da Lei de Alimentos -desconto em folha de pagamento ou cobrança direta sobre
aluguel ou rendas do devedor -, para somente depois optar em promover a ação de execução na forma;
dos artigos 732 ou 733 do Código de Processo Civil; quanto a esta opção, por ser um direito de escolha
do credor e lei não estabelecer nenhuma prioridade, a utilização da ação, estabelecida no artigo 732 do
Código de Processo Civil, não precisa anteceder ao artigo 733 do mesmo diploma legal.
Palavras-chave: Execução, alimentos, prisão, devedor.
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Autor: Luís César Duarte Prinzo
Professor Orientador: Ms. Rogério Alessandre de Oliveira Castro
Centro Universitário Anhanguera - Unidade Leme Curso: Direito Processual Civil Ano: 2000

Resumo
O tema principal é a discussão da questão constitucional vista pelos Tribunais dentro do processo,
ou seja, como controle de constitucionalidade das decisões, dando uma visão também quanto a declaração
de inconstitucionalidade, a fim de afastar a incidência da norma tida como contrária a Carta Magna e
manter o respeito a ela nas decisões, O método utilizado baseou-se, como indicado no próprio título, em
pesquisa jurisprudencial das matérias abordadas.
A visão atual das decisões judiciais, em especial quanto a admissibilidade do recurso extraordinário,
é extremamente relevante para a possibilidade de obtenção de seu êxito, Optamos por tal método de
pesquisa, porque mais próximo da realidade diária do operador do Direito, já que inegavelmente a
jurisprudência é uma das grandes, molas propulsoras da dinâmica jurídica.
Palavras-chave: Controle; constitucionalidade; Carta Magna; questão constitucional.
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Litigância de má-fé
Autor: Getulio Alciro Pacagnan
Professor Orientador: Ms. Cinthya Nunes Vieira da Silva
Centro Universitário Anhanguera - Unidade Leme Curso: Direito Processual Civil Ano: 2001

Resumo
O conteúdo do presente trabalho tange a litigância de má-fé em todas as suas nuances, à luz das
reformas do Código de Processo Civil. Visa também demonstrar a relevância do tema abordado e suscita
todos os aspectos polêmicos, concernentes às situações produzidas pela conduta danosa do litigante de
má fé na esfera do processo civil. Podemos dizer que se trata de um tema atual, no qual podemos ter em
conta a crise do Poder Judiciário, objeto de regulamentação e alteração constitucional, para que venha a
cumprir sua função que é árdua, devido à multiplicidade de condutas e situações concretas que se
apresentam diariamente, criando zona fronteiriça, na qual torna-se extremamente difícil caracterizar a
litigância de má-fé.
A seriedade e a confiança no Poder Judiciário dependem muito de sua atuação, quer entregando a
prestação jurisdicional de modo célere, quer entregando-a de modo efetivo, e, para que isso aconteça,
devem ser barradas quaisquer condutas atentatórias à dignidade da Justiça e também das partes que ali
litigam.
Palavras-chave: Litigância; má-fé; partes; justiça.
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Poder geral de cautela e as medidas cautelares “e offício”
Autor: Fábio Marcelo Rodrigues
Professor Orientador: Dr. Carlos Afonso Gonçalves da Silva
Centro Universitário Anhanguera - Unidade Leme Curso: Direito Processual Civil Ano: 2001

Resumo
O ordenamento processual vigente consagrou o poder geral de cautela quando permitiu ao juiz
determinar medidas provisórias, denominadas de medidas atípicas ou inominadas, além das chamadas
medidas típicas ou nominadas. Este poder integrativo da atividade jurisdicional justificou-se pela
impossibilidade de previsão abstrata de todas as situações de perigo para o processo principal. Para sua
concessão, no entanto, verificou-se necessária a presença do fumus boni juris e dopericulum in mora,
requisitos de concessão da medida cautelar.
Travou-se na doutrina e na jurisprudência discussão acerca da possibilidade de o juiz determinar
medidas cautelares de ofício, isto é, sem ser requerida pela parte interessada. A presente monografia se
ateve ao estudo do poder geral de cautela do juiz e a controvertida questão da possibilidade de concessão
“ex officio” de medida cautelar - ponto central do trabalho.
Para melhor compreensão do tema, foram colacionadas distinções entre a tutela cautelar e a tutela
antecipada.
Concluiu-se que só em casos excepcionais, expressamente autorizados por lei, poderia o juiz
determinar medidas cautelares sem a audiência das partes e que as medidas cautelares de oficio só
poderiam ser concedidas incidentalmente, ou seja, em ação já proposta pelo requerente, e não antes,
como medida preparatória, pois assim estaria sendo violado o princípio da inércia da jurisdição.
Palavras-chave: Cautelar, tutela antecipada, poder geral de cautela.

Ação Monitória: tutela diferenciada em busca da efetividade
Autora: Maria José Benini
Professora Orientadora: Ms. Cinthya Nunes Vieira da Silva
Centro Universitário Anhanguera - Unidade Leme Curso: Direito Processual Civil Ano: 2002

Resumo
O presente trabalho versou sobre a importância da Ação Monitória: tutela diferenciada em busca
da efetividade no Direito Processual Brasileiro. O método de pesquisa adotado foi o lógico sistemático,
através de pesquisa bibliográfica. O tema é de grande importância ao trazer inquestionável avanço
técnico em perfeita harmonia com as tendências atuais em busca da efetividade, da agilização e da
presteza da jurisdição, com o objetivo de desburocratizar a formação do título executivo.
No capítulo primeiro, tratou-se do processo objeto pacificador e instrumento da efetiva realização
de direitos. No capítulo segundo, tratou-se do tempo do processo o qual mitiga a efetividade, retomando
a relativização do binômio direito-processo.
No capítulo terceiro, destacou-se a Ação Monitória como tutela jurisdicional diferenciada,
possibilitando a antecipação da tutela quando houver abuso do direito de defesa e, bem como a natureza
dos embargos ao mandado monitório.
Concluiu-se que, a Ação Monitória se constitui num instrumento na busca da celeridade e
efetividade da constituição do título executivo, privilegiando os consumidores da prestação jurisdicional
na busca de um provimento eficaz e justo.
Palavras-chave: Ação monitória; tutela jurisdicional; diferenciada; efetividade.
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Autor: Nei Hamilton Fernandes Silva
Professora Orientadora: Ms. Cinthya Nunes Vieira da Silva
Centro Universitário Anhanguera - Unidade Leme Curso: Direito Processual Civil Ano: 2002

Resumo
O presente trabalho versou sobre a fraude à execução. Para a aplicação do instituto em questão,
partiu-se do pressuposto de que a alienação de bens feita por aquele que está sendo demandado em juízo
tem o objetivo de esvaziar a possibilidade de satisfação econômica do autor da ação.
Para analisar a questão, recorre-se ao método lógico-sistemático, reunindo textos legais, doutrina
e jurisprudência como forma de enriquecer o trabalho, e ao método indutivo, através da análise de
pontos controvertidas, para chegar a uma proposição que procura demonstrar a necessidade de repensar
o instituto em análise.
Para tanto foram abordadas questões relativas à boa-fé, aos efeitos da fraude à execução em
situações variadas e a sua incompatibilidade com algumas normas e algumas teorias jurídicas.
Concluiu-se que quando o aplicador do direito se vale de uma ferramenta que é fonte de dúvidas,
ou a mesma está sendo mal utilizada, ou deve deixar de ser utilizada.
Palavras-chave: Fraude; execução; inadequação; instituto.
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Aspectos controvertidos sobre a fraude a execução: a inadequação do
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Tutela Antecipada nas ações declaratórias
Autora: Cecília Rodrigues Frutuoso
Professor Orientador: Esp. André Antonio da Silveira Alcântara
Centro Universitário Anhanguera - Unidade Leme Curso: Direito Processual Civil Ano: 2002

Resumo
A possibilidade de concessão da tutela antecipada nas ações de natureza declaratória é assunto
extremamente controvertido em razão das peculiaridades dessa espécie de ação, onde o que a parte
pretende é uma declaração de existência ou inexistência de relação jurídica ou de autenticidade ou
falsidade de documento.
Com o apoio em diversos doutrinadores e em jurisprudência, abordou-se os aspectos gerais da
tutela antecipada, inclusive comentando as alterações ocorridas no instituto com a Lei n° 10.444/02 e,
num segundo momento, demonstrou-se os posicionamentos contrários e favoráveis à concessão da tutela
antecipada nas ações declaratórias.
As ações declaratórias, em muitos casos, não atingem a eficácia pretendida com a simples
declaração de existência e inexistência da relação jurídica ou de autenticidade ou falsidade de documento,
sendo necessária a realização de algumas providências como averbações, registros, determinação de
suspensão ou de realização da prática de alguns atos. Verificando que tais providências são efeitos
práticos da tutela declaratória pretendida pela parte, chegou-se à conclusão de que é perfeitamente
possível antecipar esses efeitos, ou seja, que é possível a concessão de tutela antecipada nas ações
declaratórias.
São exemplos de tutela antecipada nas ações declaratórias: a sustação do protesto ou da inscrição
em órgão de proteção ao crédito com relação à ação declaratória de inegibilidade de título ou dívida;
alimentos em relação à ação de investigação de paternidade; suspensão da norma impugnada em ação
direta de inconstitucionalidade, dentre outros.
Palavras-chave: Tutela antecipada, ações, declaratórias.
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Ação de prestação de contas: e suas cautelares
Autor: Clóvis José Tamborim
Professor Orientador: Esp. André Antônio da Silveira Alcântara
Centro Universitário Anhanguera - Unidade Leme Curso: Direito Processual Civil Ano: 2004

Resumo
O autor procurou mostrar neste trabalho a Ação de Prestação de Contas, esboçar o desenvolvimento
deste instituto por meio do relato dos fatos históricos contidos nos Códigos de Processo Civil dos Estados,
na época da Primeira República.
Teceu breves comentários ao Código Paulista, que têm conotações sobre a prestação de contas e
abrangeu praticamente todos os Códigos dos demais Estados.
Com a Constituição Federal de 1934 foi centralizado para a União o Poder de Legislar sobre
Processos, mas só após a Constituição de 1937 foi elaborado um projeto, por Francisco Campos, que
propunha um código de processo civil nacional. Tendo inspiração nas Ordenações Filipinas de 1613.
Este projeto foi apresentado ao Presidente da República Getúlio Vargas em 24 de junho de 1939, no Rio
de Janeiro, e promulgado em 18 de setembro de 1939, entrando em vigor em 10 de março de 1940. Neste
Código de Processo Civil, a prestação de contas não passava apenas de um procedimento contido no
inciso V, do artigo 302, do Título 11, da ação cominatória para prestação de fato ou abstenção de ato.
A partir deste ponto o autor mostrou a evolução do procedimento para ganhar, no Código de
Processo Civil de 1973, posição de destaque de Ação de Prestação de Contas, tratando as peculiaridades
nos artigos 914 ao 919. O autor também mostrou as partes legítimas passivas e ativas, para prestarem ou
exigirem as contas, enfatizou os procedimentos, prazos e as sanções para quem não as presta, a forma da
prestação de contas, algumas jurisprudências, alguns exemplos de partes legítimas a exigir a prestação
de contas.
Palavras-chave: Constituição; ação; prestação; contas.

Limites da coisa julgada nas ações coletivas: artigo 16 da Lei 7.347/85
Aluna: Lílian Cristina Maidana Haag
Professora Orientadora: Ms. Cinthya Nunes Vieira da Silva
Centro Universitário Anhanguera - Unidade Leme Curso: Direito Processual Civil Ano: 2004

Resumo
O objeto de pesquisa desta monografia consiste na análise dos limites da coisa julgada nas ações
coletivas. Para tanto, serão analisadas as Leis da Ação Civil Pública (Lei 7.347/85); e do Código de
Defesa do Consumidor (Lei 8.079/90) e demais ordenamentos correlatos.
Os métodos científicos utilizados serão predominantemente o indutivo e dedutivo. Para tanto,
serão abordados: a evolução histórica dos direitos meta individuais; a reciprocidade de aplicação entre
os institutos da Ação Civil Pública e o Código de Defesa do Consumidor; a coisa julgada no processo
civil tradicional, para então, ser analisada a coisa julgada no processo coletivo. A utilização do método
dedutivo estará evidente quando da análise do art. 16 da Lei 7.347/85 e sua aplicação nos casos concretos.
Outros métodos serão utilizados como: histórico-evolutivo, dialético, a analogia, utilizando regras de
interpretação sistemática.
A análise do art. 16 da Lei 7.347/85, modificada pela Lei 9.494/97, preconiza a extensão da coisa
julgada apenas nos limites da competência territorial do órgão prolator, o que a priori, não condiz com
os conceitos e fundamentos dos interesses meta individuais.
No decorrer desse trabalho, a análise do tema proposto é importante, pois há discussão na doutrina
e na jurisprudência. No entanto, principalmente nos Tribunais Superiores majoritariamente têm entendido
pela aplicação imediata da Lei 9.494/97. O que de alguma forma concorre para a falta de segurança
jurídica.
Palavras-chave: Ação civil pública; interesses metaindividuais; constitucionalidade.
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Autora: Pricila Pavezzi
Professor Orientador: Dr. Carlos Afonso Gonçalves da Silva
Centro Universitário Anhanguera - Unidade Leme Curso: Direito Processual Civil Ano: 2004

Resumo
O presente trabalho limitou-se a analisar o processamento do Mandado de Segurança individual,
apurando a conceituação do vocábulo direito líquido e certo, sendo considerado uma grande conquista
da sociedade brasileira e um dos principais símbolos da democracia.
Desenvolveu-se a pesquisa utilizando-se de doutrina e jurisprudência, bem como periódicos e
diplomas de legislação nacionais.
No primeiro capítulo comparou-se a ação mandamental na doutrina nacional e estrangeira. Em
seguida, passou-se a elencar a legislação pertinente ao assunto, bem como sua progressão no ordenamento
jurídico brasileiro. Um breve relato a respeito dos direitos e garantias individuais, para após adentrar no
assunto principal. Assim, no quarto capítulo mostrou as peculiaridades inerentes ao Mandado de
Segurança. No capítulo seguinte, analisou-se o seu devido processamento, começando com a peça inicial
até julgamento final, recursos e execução. Por fim, encontra-se no sexto capítulo, a menção da medida
liminar, como esta deve ser processada e, como proceder em casos de concessão e revogação.
Concluiu-se, que o Mandado de Segurança, previsto na Constituição Federal, integra o rol dos
procedimentos especiais, analisando ainda, suas peculiaridades e seu processamento, verificando quem
é parte legitima, de acordo com a origem do ato lesivo, especificamente, quem é a autoridade coatora,
visando assim, o bom andamento do serviço público e a lisura da Administração com o particular.
Palavras-chave: Direitos e garantias fundamentais, direito líquido e certo, autoridade coatora,
impetração, recurso, medida liminar.
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