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VI SEMINÁRIO INTERNACIONAL TUTELAS À 

EFETIVAÇÃO DE DIREITOS INDISPONÍVEIS 

 

Trabalhos da Sala 1 do GT TUTELAS À EFETIVAÇÃO DE DIREITOS TRANSINDIVIDUAIS 

(19/10) 

 
1. A reparação integral nos casos de racismo: uma análise do  caso Carrefour - Eduardo Gonçalves Spitaliere e 

Laura Vogado Lima (FMP) 

 

2. Mercado, Estado, sociedade e ativismo judicial: as tensões entre inclusão social e livre-iniciativa no caso da 

Petição 3,388 junto ao Supremo Tribunal Federal - Antonio Celso Baeta Minhoto e Nilson Tadeu Reis Campos 

Silva (ITE) 

 
3. Proporcionalidade e os direitos fundamentais sociais - Debora Bervig (FMP) 

 
4. El derecho a la protesta social como garantía constitucional: un enfoque pandémico a la luz del derecho 

convencional - Astrid Daniela Vidal Lasso, Fredy Alexander Sanchez e Ángela Patricia Moreno (Universidad 

Católica de  Colombia) 

 
5. Das sesmarias à casa verde e amarela: uma história de exclusão sócio territorial da população de baixa renda 

no Brasil - Juliana Raffaela de Souza Gallicchio (FMP) 

 
6. El sistema braille y otros medios auxiliares como derecho comunicativo de las personas con discapacidad visual 

en el Perú: avances y desafíos - Nuccia Seminario Hurtado (Universidad Autónoma de Chiapas) 

 

7. Conquistas e desafios da população LGBTQIAP+ pela afirmação dos direitos relativos ao exercício da 

parentalidade: adoção, reprodução assistida e outras possibilidades - Carolina D’amorim Barreto e Marina Mayer 

Pereira (FMP) 

 
8. Licença-parental: perspectivas pelo direito à participação ativa dos genitores na formação de laços afetivos com 

o recém-nascido e da igualdade de gênero no âmbito familiar e no mercado de trabalho - Geórgia Manfroi (FMP) 

 
9. Igualdade da licença parental como proteção ao melhor  interesse da criança - Ana Flávia Sartorelli Balancelli e  

Fernanda Pantaleão Dirscherl (FMP) 

 

10.  Gestação de substituição: comparação entre os ordenamentos jurídicos brasileiro, português e americano - 

Luíza Sartori Parise e Natália Trindade Emmel (FMP) 

 

11.  (Im)possibilidade de desconstituição da paternidade registral: conflito entre vínculos registral, socioafetivo e 

biológico - Iane Dias Krause (FMP) 

 
12.  O cabimento da indenização por danos morais em casos de abandono afetivo: uma análise jurisprudencial e 

doutrinária do assunto - Henrique Scherer de Verney e Luiza Tosta Cardoso (FMP) 

 
13.  Fixação de locativos em razão da posse exclusiva de bem comum por um dos cônjuges: análise à luz da 

vedação ao enriquecimento sem causa - Conrado Paulino da Rosa e Marina Dezotti Gatto (FMP) 

 

14.  Comunhão parcial de bens: o atual regime legal de bens atende aos anseios sociais? - Rafaela de Vargas 

Pereira e Cecília Nunes Barros (FMP) 


