
 

 

 
RESULTADO DA SELEÇÃO DE RESUMOS EXPANDIDOS 

  
A Associação Mineira de Professores de Direito Civil (AMPDIC) torna público o resultado da seleção de 
trabalhos na modalidade de resumos expandidos, 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 de pôsteres os seguintes trabalhos:    
 

TÍTULO DO RESUMO AUTORIA 

 
A importância da anamnese em cuidados 
paliativos – uma perspectiva frente ao 
dever de informar 
  

 
- Amanda Nunes Sousa 
- Ana Sarah Vilela de Oliveira  

 
A obrigação de resultado e a 
(re)construção da responsabilidade civil 
por dano estético, à luz das decisões dos 
tribunais superiores 
 

 
- Ana Luiza Silva Santiago  
- Maria Antônia Chaves Reis Rezende Dutra 
- Pedro Henrique Braga Kleinsorge 

 
A ocorrência de casos de assédio sexual 
em transportes públicos no âmbito do 
Superior Tribunal de Justiça como fruto de 
uma cultura patriarcal 
 

 
- Stephany Laysa Magalhães Ferreira  

 
A repercussão da penhora sobre os 
direitos do devedor fiduciante à luz do 
entendimento do STJ 
 

 
- Gabriella Lopes de Souza Araújo  

 
A teoria do desvio produtivo do 
consumidor e a sua aplicação no âmbito 

 
- Luísa Pereira Reis  



 

 

da responsabilidade civil pelo Superior 
Tribunal de Justiça 
 
 
Dano (in)moral: a compreensão enganosa 
do STJ sobre o direito à imagem no 
julgamento do resp. 1.063.304 

 

 
- Davi Damásio de Souza  
- Guilherme Henrique Fazolo Silva  

 
Magistério jurídico e jurisprudência: 
desafios em tempos de mudanças 
paradigmáticas para o direito civil 
 

 
- Anna Luísa Braz Rodrigues  
- Gabriel Carvalho Fonseca 

 
Multiparentalidade: análise do resp nº 
1.674.849 – rs sob o prisma da 
repercussão geral 622 
 

 
- João Pedro Brandão Lima Santos  
- Lívia Valadão Murad 

 
Novo entendimento do STJ sobre a ação 
revisional 
 

 
- Alex Rodrigues Andrade 

 
O artigo 798 do Código Civil no contexto 
da uniformização das decisões judiciais 
 

 
- Amanda Flores Canaan Ribeiro  
- Júlia Gomes de Paula  
 

 
O direito ao esquecimento e a 
possibilidade de (re)publicação de fatos 
pretéritos pela imprensa: uma análise 
jurisprudencial do STJ 
 

 
- Sofia Noronha Azevedo Coelho  

 
O sistema de apoio brasileiro e a tomada 
de decisão apoiada no Superior Tribunal 
de Justiça 
 

 
- Anna Luíza Braz Rodrigues  

 
O tempo como requisito da união estável: 
interpretação do STJ no Resp 
1.761.887/MS 
 

 
- Ágatha Stephannie de Oliveira Leite  
- Jeferson Ferreira Gonçalves  

 

Belo Horizonte, 20 de julho de 2020. 

 

 

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

 


