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I Encontro Internacional da REFAM - GT1 Relações existenciais e família e sucessões 
Trabalhos aprovados para apresentação 

Título Autores IES 

(Im) possibilidade de desconstituição da paternidade registral: conflito 
entre vínculos registral, socioafetivo e biológicos Iane Dias Krause FMP 

A legitimação sucessória do cônjuge separado de fato: uma análise do Art. 
1.830 do Código Civil sob a perspectiva do abuso do direito 

Patrícia Fontanella e Renata Raupp 
Gomes UFSC 

A mobilização do direito como repertório de luta:  a ADI 4.277-DF e o 
reconhecimento do direito à constituição familiar homoafetiva 

Vinicius Araujo Brito de Jesus e Victor 
Vinícius de Moraes Rosa UNESP 

Animus familiae: a identificação e a importância do objetivo de constituir 
família como elemento subjetivo para o reconhecimento da união estável 

Daniela Braga Paiano e Beatriz 
Scherpinski Fernandes UEL 

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

Luíza Sartori Parise e Natália Trindade 
Emmel FMP 

Igualdade da licença parental como proteção ao melhor interesse da 
criança 

Ana Flávia Sartorelli Balancelli e 
Fernanda Pantaleão Dirscherl FMP 

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 

Revisão legislativa da licença paternidade como efetivação do princípio do 
melhor interesse da criança e do adolescente: um estudo comparado com 
a licença espanhola 

Laura Vicari Valduga e Fernanda 
Schrenkel De Trois FMP 

 


