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Resumo (de 900 a 2250 caracteres com espaço):
A pesquisa intitulada Memória e Esquecimento nas Terras do Rio sem Dono tem por objeto a investigação
dos acontecimentos histórico-políticos ocorridos em Governador Valadares e na região do Vale do Rio
Doce entre as décadas de 1950 e 1960, dialogando com o contexto nacional pré-ditatorial. Além disso,
busca-se mostrar como esses acontecimentos vinculam-se à intrínseca relação entre a luta pela terra e a
formação do município, com destaque para o papel dos conflitos agrários como um dos principais fatores
desencadeadores da violência no período pré-ditatorial em Valadares, gerando perseguições políticas,
torturas e mortes de trabalhadores rurais e seus apoiadores. Assim, busca-se resgatar a memória
desvelando o passado encoberto, de modo a construir uma narrativa sobre a verdade factual dos eventos
desse período que foram ignorados pela história oficial, tratando de modo mais específico da luta pela
terra no município, entre fins da década de 1950 e início da década de 1960 – período pré-ditatorial.
Também objetiva-se investigar o modo como os camponeses se organizaram – considerando as
articulações que ocorreram em outras regiões, bem como o contexto nacional de apoio a modificações no
setor agrário – através da criação de um sindicato de trabalhadores rurais e o posterior silenciamento
desta luta, com o assassinato de uma família que apoiou os camponeses nessa batalha no início da
ditadura civil-militar. Partindo desse objeto, os resultados parciais a que se chega é na busca de um
diagnóstico da interferência desses acontecimentos nos problemas atuais do município e região, como a
desigualdade social e a má distribuição de terras, além dos entraves políticos e culturais.
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TEMAS INTERNACIONAIS DO NOVO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL: LIMITES DA
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Resumo (de 900 a 2250 caracteres com espaço):

A presente Iniciação Científica tem como objeto de estudo, em uma proposta analítica e crítica, a
partir do Código de Processo Civil - CPC de 1973 (lei 5.869), ora revogado, centrada nas
inovações no âmbito da inter-relação entre Processo Civil e Direito Internacional, trazidas
pelo CPC de 2015 (Lei 13.105). No CPC de 1973 o tema era tratado em somente 03 artigos e
trazia uma abordagem genérica sobre a competência internacional, com incompletudes na sua
interpretação e aplicação. No Código atual vê-se: melhor disposição textual e detalhamento
conceitual (arts. 21 a 41); delimitação da jurisdição nacional, definição de cooperação
internacional, bem como seus mecanismos: auxílio direto, e carta rogatória. Tem-se o Ministério
da Justiça como sujeito central neste processo por força do artigo 26 do CPC atual. O Auxílio
Direto se dá quando os Estados colaboram entre si e decorre de uma decisão jurisdicional de um
dos Estados, sem necessidade de Exequatur, que é um documento emitido pelo Superior Tribunal
de Justiça, para que seja autorizada e validada a diligência, ou algum ato processual realizado no
Brasil. Ressalta-se que poderão ser necessárias medidas judiciais, contudo, o juiz brasileiro, não
poderá produzir um juízo de mérito acerca do pedido, mas apenas fazer cumprir o que está
solicitado. O procedimento da Carta Rogatória é de jurisdição contenciosa e deve garantir às
partes a observância das garantias processuais. A defesa só se manifesta quanto aos requisitos
para que a sentença judicial estrangeira possa produzir os seus efeitos no Brasil, ou seja, o juízo
brasileiro não pode rever o mérito da decisão proferida pelo juízo estrangeiro. No estudo utilizouse de uma pesquisa doutrinária e jurisprudencial, com análise comparativa das leis, para buscar
elementos sobre o novo texto legal, a fim de avaliar os efeitos das inovações. Conclui-se tratar de
uma inovação processual relevante, embora caminhe de modo paralelo com o Poder Executivo, de
modo que os fluxos administrativos são fundamentais para a regular tramitação das demandas.
Uma ampliação do acesso à justiça por aprimoramento das leis, articulação das instituições e
alinhamento interestatal.
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Resumo (de 900 a 2250 caracteres com espaço):

O sistema monetário e financeiro internacional (SMFI) contemporâneo é caracterizado por taxas
de câmbio flutuantes, pela ampla mobilidade de capitais e por uma hierarquia de moedas que tem
o dólar norte-americano como núcleo. De fato, nesse sistema, o dólar norte-americano constitui a
moeda-chave, a partir da qual se posicionam de maneira hierarquizada as demais moedas:
primeiramente, as moedas centrais (euro, iene, libra, etc.), e, na sequência, as moedas periféricas
emitidas pelos países em desenvolvimento. O objetivo desta pesquisa de iniciação científica foi
identificar os impactos da hierarquia de moedas na dinâmica econômica das nações que compõem
a periferia do capitalismo global. Para tanto, foi realizada uma pesquisa descritiva de caráter
bibliográfico e documental. Neste percurso, houve uma observância em fontes de informações
secundárias, estas relativas a textos produzidos por estudiosos da área de Economia Internacional,
Economia Política Internacional, Macroeconomia e Relações Internacionais. Verificou-se que a
dimensão hierárquica do SMFI – usualmente negligenciada pela teoria econômica convencional,
de cunho neoclássico –, além de sujeitar os países periféricos à maior vulnerabilidade externa e à
maior instabilidade das taxas de câmbio e de juros, também afeta o comércio entre essas nações,
já que o uso de divisas na liquidação das trocas pode gerar barreiras comerciais significativas.
Sendo assim, o exame dos desafios do projeto integracionista sul-americano, dentre os quais o
fortalecimento do Mercosul (Mercado Comum do Sul), não pode desprezar os impactos da
assimetria monetária no comércio regional.
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Resumo (de 900 a 2250 caracteres com espaço):

Estudos a respeito das causas e consequências da corrupção se intensificaram na segunda metade
do século XX. Muitos apontam o carácter prejudicial ao desenvolvimento dos países por afetar as
dimensões econômica, social e política (ROSE-ACKERMAN, 1978; MAURO, 1995). Todavia,
estudos que buscam avaliar empiricamente as relações da corrupção, no nível do indivíduo, com
variáveis institucionais e econômicas (valores e renda individuais) ainda são recentes (POWER E
GONZALÉZ, 2003; BARBOSA, 2012). Assim, o presente trabalho busca analisar a relação entre
a corrupção, variáveis socioeconômicas e institucionais. Os dados utilizados são da Pesquisa
Mundial de Valores (World Values Survey – WVS), compreendendo o período de 1984 a 2014,
com 306.406 indivíduos distribuídos entre 99 países. A WVS é derivada de aplicações de um
questionário integrado que capta a opinião do entrevistado sobre questões econômicas, políticas,
sociais e institucionais. A pergunta sobre ser “justificável aceitar suborno no exercício de suas
funções” foi usada como proxy para medida de corrupção. Os trabalhos de Power e González
(2003) e Barbosa (2012), que utilizaram essa mesma base de dados, são referências importantes
para a presente pesquisa. No intuito de compreender as relações entre a corrupção e as demais
variáveis, utilizou-se o método a Análise de Correspondência Múltipla. A análise demonstrou
relações que vão ao encontro dos estudos expostos pela literatura. De modo geral, foi possível
perceber, por exemplo, que ser protestante está distante da corrupção, enquanto ser católico está
bem próximo; que as categorias nível educacional ser abaixo do Ensino Superior, nível de renda
baixo e não ser corrupto tem certa proximidade; e que os indivíduos que demonstram confiança na
imprensa, no governo e no sistema de justiça de seus países dizem ser não corruptos. Essas e
outras observações, feitas por meio de análise multivariada, dão indícios de que ao se utilizar a
WVS, tem-se uma forma alternativa de entender como os valores e crenças estão associados à
corrupção.
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