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JORNADA JURÍDICA DA UEMA 2022: VINTE ANOS DO CÓDIGO CIVIL BRASILEIRO 

Inscrições Gratuitas - Encontro em forma híbrida (virtual e presencial) 

São Luís, Maranhão, Brasil, 19 a 21 de outubro de 2022 

Local: Auditório do Centro de Ciências Sociais Aplicadas – CCSA – UEMA 

 

CHAMADA DE RESUMOS 
 

Convidamos a comunidade acadêmica a submeter resumos para os Grupos de 
Trabalho da Jornada Jurídica da UEMA, que terá em 2022 o tema Vinte Anos do Código 
Civil Brasileiro. 

Os Grupos de Trabalho acontecerão das 10:00 às 12:00 durante os dias de 
realização da Jornada, em salas do Centro de Ciências Sociais Aplicadas – CCSA – UEMA. 

O resumo poderá ter até três autores, mas somente um deles apresentará o 
trabalho. A Comissão Organizadora selecionará até 8 resumos por grupo de trabalho e 
cada expositor terá até 10 minutos para apresentar o resumo. 

O resumo deve ser enviado em um único arquivo, formato PDF, para o e-mail 
jornadajuridica@uema.br, com indicação na linha de assunto do GT a que se submete. 

O resumo deve apresentar os seguintes elementos: 

a) nome do(s) autor(es), titulação e filiação institucional; 

b) título e indicação do grupo de trabalho ao qual é submetido; 

c) resumo propriamente dito, com extensão de 300 a 400 palavras, com o seguinte 
conteúdo: tema, problema, objetivos, metodologia empregada e conclusões. 

d) 3 (três) palavras-chave. 

Após a apresentação na Jornada Jurídica, a Coordenação dos Grupos de 
Trabalho poderá selecionar resumos para desenvolvimento como artigos científicos 
completos e divulgação em obra coletiva a ser publicada pela Editora da UEMA. 

O prazo para envio de resumos é 10 de outubro de 2022. 

A divulgação dos resumos selecionados acontecerá em 17 de outubro de 2022. 

Os autores submeterão os seus resumos para os seguintes Grupos de Trabalho: 

Grupo de Trabalho 1 - DIREITOS DA PERSONALIDADE NA PARTE GERAL DO CÓDIGO 
CIVIL E SUA APLICAÇÃO AO DIREITO PRIVADO BRASILEIRO CONTEMPORÂNEO - 
Coord. Prof. Dr. Marco Antônio Martins da Cruz (UEMA). 

EMENTA: Direitos da Personalidade: fundamentos teóricos, construção do conceito, 
características normativas, disciplina de proteção no Código Civil. Atos de disposição do 
corpo próprio ou alheio, vivo ou morto. Tratamento médico de risco: eutanásia, ortotanásia 
e distanásia. Direito ao nome civil: possibilidades de alteração. Proteção à palavra, à 
imagem e à intimidade.    
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Grupo de Trabalho 2 - DIREITO DAS OBRIGAÇÕES - Coord. Prof. Me. Marcelo de 
Carvalho Lima (UEMA). 

EMENTA: O direito das obrigações nos tribunais brasileiros. Elementos constitutivos e 
estrutura da relação obrigacional. Fontes e classificação das obrigações. Transmissão, 
cumprimento e extinção das obrigações. Consequências da inexecução das obrigações. 

Grupo de Trabalho 3 – CONTRATOS - Coord. Profa. Ma. Gisele Martins de Oliveira Neves 
(UEMA). 

EMENTA: O direito dos contratos nos tribunais brasileiros. Teoria geral dos contratos. 
Análise da função social dos contratos e seus efeitos. Exame dos modos de execução e 
cessação da relação contratual. Descrição e classificação dos contratos. Contratos em 
espécie. 

Grupo de Trabalho 4 - RESPONSABILIDADE CIVIL - Coord. Prof. Dr. Rodrigo Otávio 
Bastos Silva Raposo (UEMA). 

EMENTA: Responsabilidade civil nos tribunais brasileiros. Crise da responsabilidade 
subjetiva e expansão da responsabilidade objetiva. Elementos da responsabilidade civil nas 
modalidades subjetiva, objetiva e integral. Funções preventiva, reparatória e punitiva da 
responsabilidade civil. Reflexão sobre reparação integral e vedação de enriquecimento sem 
causa como princípios basilares da responsabilidade civil brasileira. 

Grupo de Trabalho 5 - DIREITO DAS COISAS E PROPRIEDADE INTELECTUAL - Coord. 
Profa. Dra. Jaqueline Alves da Silva Demétrio (UEMA). 

EMENTA: O direito das coisas e a propriedade intelectual nos tribunais brasileiros. Reflexão 
sobre os fundamentos históricos e constitucionais do direito das coisas e da propriedade 
intelectual. Origem, evolução histórica e principais teorias do direito das coisas e da 
propriedade intelectual. Classificação e modalidades dos direitos reais. 

Grupo de Trabalho 6 - FAMÍLIA E SUCESSÕES - Coord. Prof. Me. Vail Altarugio Filho 
(UEMA). 

EMENTA: Direito de família e direito das sucessões nos tribunais brasileiros. Efeitos da 
constitucionalização do direito de família e das sucessões. Aproximações e distinções entre 
casamento e união estável. Parentesco, filiação e multiparentalidade. Bioética e direito de 
família. Os vulneráveis e o direito de família. Sistema sucessório brasileiro e planejamento 
sucessório. 

Informa-se aos autores que não há financiamento disponível para cobrir 
despesas de viagem ou de alojamento. 

Dúvidas podem ser dirigidas para jornadajuridica@uema.br 

A Comissão Organizadora da Jornada Jurídica 2022 da UEMA lhes dá as boas-
vindas e aguarda os seus resumos. 

 

 

Rodrigo Otávio Bastos Silva Raposo, Dr. 

Coordenador da JORNADA JURÍDICA DA UEMA 2022 

Professor Adjunto - DDEC - UEMA 
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