
 

 

 
RESULTADO DA SELEÇÃO DE ARTIGOS CIENTÍFICOS 

  
A Associação Mineira de Professores de Direito Civil (AMPDIC) torna público o resultado da seleção de 
trabalhos na modalidade de artigos científicos, a serem apresentados durante o V Congresso Mineiro de 
Direito Civil. 
 
A partir da avaliação por Comissão Científica composta por membros da AMPDIC e por outros professores de 
Direito Civil, respeitando-se o duplo cego e seguindo todas as normas previstas no Edital, foram APROVADOS 
para apresentação em sessão de exposição oral e publicação em obra coletiva, os seguintes trabalhos:    
 

TÍTULO DO RESUMO AUTORIA 

 
A Convenção Internacional sobre os 
Direitos das Pessoas com Deficiência no 
Superior Tribunal de Justiça: a questão da 
acessibilidade 
 

 
- Luíza Resende Guimarães  
- Maria Clara Versiani de Castro  

 
Adimplemento substancial: análise da 
aplicabilidade dos requisitos fixados no 
julgamento do Resp n. 1.581.505/SC 
 

 
- Ana Beatriz Vasconcellos Rezende 
- João Pedro da Silva Hubner 

 
A divulgação de “fake news” e os direitos 
da personalidade: perspectivas teóricas e 
análise empírica sobre a problemática 
 

 
- Jacqueline Lopes Pereira  
- Mariana Barsaglia Pimentel    

 
A exceção de inseguridade: a 
caracterização de um instituto esquecido 
 

 
- Samuel Ewald Davidson Zatta  

 
A impenhorabilidade do bem de família do 
fiador no contrato de locação comercial: 
uma análise sob a ótica do RE 605.709 do 
STF e da súmula 549 do STJ 
 

 
- Isabella Rodrigues Lemes Pereira  
- Jader Barbosa Moreira Filho  



 

 

 
A inconstitucionalidade da penhora do 
bem de família por obrigação decorrente 
de fiança concedida em contrato de 
locação 
 

 
- Júlia Vingren Ferreira Oliveira  
- Keylla Thalita Araújo  
- Maria Eduarda Fiorilo Rocha Baquim  

 
Análise comparada dos institutos da 
tomada de decisão apoiada e da 
amministrazione di sostegno: 
perspectivas materiais e jurisprudenciais 
 

 
- Flávia da Terra Costa Marques  

 
A regulação judicial da autonomia privada: 
o caso das factorings e a cláusula “pro 
solvendo” 
 

 
- Ricardo Tavares de Albuquerque  

 
A responsabilidade civil e a lesão ao 
tempo: uma análise da teoria do desvio 
produtivo do consumidor na jurisprudência 
do Superior Tribunal de Justiça (stj) 
 

 
- Alexander Augusto Isac Beltrão  

 
A retificação do registro civil de 
adolescentes transexuais como 
viabilização do exercício do direito ao 
nome: uma análise a partir da ADI nº 
4.275 
 

 
- Ana Sarah Vilela de Oliveira  
- Thaminy Helena Teixeira da Silva  

 
As divergências no Superior Tribunal de 
Justiça sobre a lesão a direitos da 
personalidade e o reconhecimento do 
dano moral: questões materiais e 
processuais 
 

 
- Gilberto Fachetti Silvestre  
- Myriã Bregonci da Cunha Braz  
- Nathielle Zanelato dos Reis  

 
Aspectos materiais e registrais da 
suppressio de direitos reais 
 

 
- Fabio Queiroz Pereira 
- Henry Gabriel Colombi Barbosa Ferreira  
 

 
As wrongful actions nos tribunais 
superiores: novos danos indenizáveis 
baseados em vida indesejada, 
nascimento indevido e concepção 
indesejada 
 

 
- Anna Luísa Braz Rodrigues  
- Letícia Mendes Barbosa  

 
A teoria da onerosidade excessiva e o 
requisito de extrema vantagem na 
jurisprudência do STJ 
 

 
- Mariana Stehling Lara Carvalho  



 

 

 
A tutela da imagem das crianças e 
adolescentes na mídia - uma perspectiva 
diante da erotização precoce 
 

 
- Ana Sarah Vilela de Oliveira  
- Brenda Laura Silva Santos  

 
Colisão entre os direitos da personalidade 
e as manifestações humorísticas na 
jurisprudência do Superior Tribunal de 
Justiça 
 

 
- Flávia Silveira Siqueira  
- Marina Guimarães Rufato  

 
Despatologização da Transexualidade: 
desafios para sua efetivação no sistema 
jurídico brasileiro.  
 
 

 
- Elisa Santana Fonseca 
- Josiene Aparecida de Souza 

 
Direito à informação frente aos direitos da 
personalidade em tratamento nos 
tribunais superiores 
 

 
- Christian Felipe Corrêa Martins 
- Victoria Cascaes Brito 

 
Entre a segurança e o excessivo apego à 
forma: a relativização das formalidades 
testamentárias na visão dos tribunais 
superiores 
 

 
- Ana Carolina de Mari Rocha  

 
Notas sobre a criogenia humana na 
jurisprudência do Superior Tribunal de 
Justiça 
 

 
- Fabrício Manoel Oliveira 
- Fernanda Marinho Antunes de Carvalho 
- Giuliana Alves Ferreira de Rezende 
 

 
O assédio sexual em transporte coletivo, 
a responsabilidade das transportadoras e 
a jurisprudência do STJ 
 

 
- Anna Luísa Braz Rodrigues  
- Luíza Resende Guimarães  
- Renata Lima  

 
O dano moral coletivo em sede de dano 
ambiental: considerações a partir da 
perspectiva do superior tribunal de justiça 
  

 
- Lívia Cunha de Menezes  

 
O direito ao esquecimento na visão do 
Superior Tribunal de Justiça: 
estabelecendo parâmetros de aplicação 
 

 
- Ana Carolina de Mari Rocha  
- Mariana Alves Lara  

 
O direito sucessório do cônjuge e do 
companheiro: uma análise sobre a 
aplicabilidade do tratamento diferenciado 

 
- Camilla Ayala Felisberto Silva  
- Matheus Felipe Moreira Zanetti  
- Stephanie Rodrigues Venâncio  



 

 

e o posicionamento do Supremo Tribunal 
Federal 
 
 
Uma crítica ao tratamento dado pelo 
Superior Tribunal de Justiça às cláusulas 
de desconto de pontualidade 
 

 
- Marcelo Matos Amaro da Silveira  

 

 

Belo Horizonte, 20 de julho de 2020. 

 

 

Profa. Dra. Mariana Alves Lara 
Presidente da Comissão Organizadora do V Congresso Mineiro de Direito Civil 

 


