PROGRAMAÇÃO JORNADA ACADÊMICA DIREITO 2019
Local: Campus FARO
Data: Quarta- feira- 15/05/2019

Horário: de 8h30 as 11h30:
GRUPO DE TRABALHO 01: - Temas emergentes do Direito e Processo Penal
DOCENTE: ALEQUESANDRO ANDRADE
Descrição: discussão de temas que criaram, modificaram ou extinguiram institutos
jurídicos no período de 2018 /2019
GRUPO DE TRABALHO 02: Constituição e Direito Empresarial: entre os
fundamentos e as limitações da atividade econômica empresarial.
DOCENTE: BRUNO VALVERDE
Descrição: investigar no Direito Constitucional e no Direito Empresarial questões
relacionadas ao princípio da livre iniciativa, seus antecedentes históricos, conteúdo e
limitações impostas ao seu exercício.
GRUPO DE TRABALHO 03: Multiparentalidade e Parentalidade Socioafetiva e seus
Efeitos Jurídicos
DOCENTE: CARINA CLEMES
Descrição: estabelecer uma análise do instituto da filiação socioafetiva, para elencar
as suas consequências jurídicas; pretende-se discutir acerca do elo de efeitos que
irá ocorrer entre todos os parentes dos envolvidos na filiação socioafetiva, bem
como verificar se essa modalidade exclui a biológica ou se com ela pode coexistir
(multiparentalidade).
GRUPO DE TRABALHO 04: Forma de Solução de Conflitos
DOCENTE: FLORA MARIA CASTELO BRANCO C SANTOS
Descrição: O tema deve abordar: Conceitos e diferencias entre: Conciliação,
Mediação e Arbitragem, explicando a função do conciliação, mediador e árbitro.
GRUPO DE TRABALHO 05: Condições dignas de trabalho para os domésticos
(Convenção n. 189 da OIT).
DOCENTE: VERA MÕNICA AGUIAR
Descrição: A Lei Complementar n. 150, de 01.06.2015, ao normatizar os direitos das
empregadas domésticas - que devem possuir condições dignas de trabalho, haja
vista o Brasil também ter ratificado a Convenção n. 189 da OIT - culminou com a
redução de empregos nesta categoria, incentivando a contratação da prestação de
serviços via diaristas, portanto forma de burlar o que preconiza a Constituição
Federal.
Horário: de 14h as 17h

GRUPO DE TRABALHO 06: Possibilidade da penhora do salário, face a proibição
absoluta prevista no CPC, para o pagamento de dívidas vencidas, sem caráter
alimentar.
DOCENTE: BERNARDO GALINDO COUTINHO
Descrição: Analisar os precedentes existentes a respeito, e as decisões da corte
superior que tratam do tema e de que forma pode incidir a penhora no salário.R
GRUPO DE TRABALHO 07 A constitucionalização do Direito Civil à luz das
relações negociais
DOCENTE: ALEX FERNANDES
Descrição: Uma análise de preceitos da Constituição Federal de 1988 e do Código
Civil de 2002, relativos à promoção da dignidade da pessoa humana e da livre
iniciativa e as repercussões geradas nos contratos pela aplicação nas relações
obrigacionais
GRUPO DE TRABALHO 08 Novas regras para progressão de regime (Lei nº
.13.769/18)
DOCENTE: ANDREIA ALVES DE ALMEIDA
Descrição: Como as novas regras para progressão de regime e a possível afronta ao
princípio da proporcionalidade e igualdade em relação a homens e transexuais.
Nova lei contempla progressão mais branda para mulher gestante ou mãe.
GRUPO DE TRABALHO 09: Aspectos constitucionais da Segurança Pública e as
medidas efetivas para o combate à violência no estado de Rondônia.
DOCENTE: BRUNO VALVERDE
Descrição: pesquisar os aspectos constitucionais da Segurança Pública, os direitos
fundamentais e suas medidas atualmente em vigor no estado de Rondônia e os
impactos na segurança pública do estado.
GRUPO DE TRABALHO 10: ESTERILIZAÇÃO FEMININA CIRÚRGICA E O
PLANEJAMENTO FAMILIAR
DOCENTE: MARCOS NUNES SILVA VERNECK
Descrição: A Lei n. 9.263/96 regulamenta a esterilização cirúrgica, no que se refere
ao planejamento familiar, sendo que as condições obrigatórias para sua execução e
os critérios estão dispostos no art. 10 da referida lei.
GRUPO DE TRABALHO 11: A importância sindical frente o ordenamento jurídico
brasileiro.
DOCENTE: WANDERLAN DA COSTA MONTEIRO
Descrição: Em relação ao presente tema, será realizada pesquisa a fim de
compreender a necessidade da existência dos sindicatos perante o sistema jurídico
brasileiro, bem como a segurança jurídica na utilização de seus instrumentos de
pacificação dos conflitos.

Horário: de 19h as 22h
GRUPO DE TRABALHO 12: Execução Trabalhista
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DOCENTE: ACSA LILIANE CARVALHO BRITO
Descrição: elaborar pesquisa sobre os requisitos específicos do tema, legislação
aplicada, prazos e procedimentos.
GRUPO DE TRABALHO 13: A responsabilidade pressuposta
DOCENTE: ALEX FERNANDES
Descrição: a tese da responsabilidade pressuposta consiste em pressupor a
responsabilidade de quem, com sua atividade, expõe outras pessoas a risco (mise
en danger) e, por isso, deve indenizá-la, ainda que não seja o culpado. Envolve a
teoria do risco da atividade

GRUPO DE TRABALHO 14: Desafios contemporâneos do Direito Internacional
Penal
DOCENTE: ANTONIO ITALO HARDMAN VASCONCELOS ALMEIDA
Descrição: estudo das possibilidades de atuação do direito internacional penal diante
dos desafios gerados por diferentes fenômenos contemporâneos. Desde a
influência do direito na resposta a crimes internacionais até a atuação do Tribunal
Penal Internacional (TPI) nos dias atuais.
GRUPO DE TRABALHO 15: Elaboração de contrato social.
DOCENTE: BRUNO VALVERDE
Objetivo: discutir com comunidade acadêmica a base pratica sobre como realizar a
elaboração de contrato social e suas modalidades. Por meio deste, busca aprimorar
seu conhecimento na área de Direito empresarial.
GRUPO DE TRABALHO 16: Os Princípios No Sistema Jurídico e a Constituição
DOCENTE: DAISY CAVALCANTE
Descrição: demonstrar os princípios, a função que desempenham dentro dos
sistemas, bem como no sistema constitucional e, por conseguinte, em todo o
ordenamento jurídico, visa à observância para se manter a integridade e coerência.
GRUPO DE TRABALHO 17: Direito à vida e o direito de morrer
DOCENTE: DULCINEIA RAMALHO
Descrição: abordados temas relativos ao direto à vida, constitucionalmente
garantido, com enfoque especial nos direitos da personalidade: momento em que se
inicia a vida, quando ocorre aquisição da personalidade jurídica, além de temas
polêmicos como o direito ao aborto e a eutanásia.
GRUPO DE TRABALHO 18: A exploração direta de atividade econômica pelo
Estado
DOCENTE: FABIO ABIORANA
Descrição: pesquisar sobre quando é possível ao Estado exercer uma atividade
econômica de forma direta, tendo em vista que tal atribuição é da iniciativa privada
GRUPO DE TRABALHO 19: Work house: casas de trabalho na origem de nossas
penitenciárias
DOCENTE: LETICIA VIVIANNE CURY
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Descrição: analisar as relações de trabalho impostas aos presidiários, fazendo uma
retrospectiva histórica a fim de compreender o objetivo legal do labor no cárcere,
como ocorre na prática e o ideal para o cumprimento da pena dignidade.

GRUPO DE TRABALHO 20: Proposta da reforma tributária do modelo brasileiro de
tributação de bens e serviços.
DOCENTE: MARIA DO SOCORRO BARBOSA PEREIRA
Descrição: Problemas do modelo atual, como o modelo brasileiro de tributação da
produção e consumo de bens e serviços, que compreende cinco tributos de caráter
geral (PIS, Cofins, IPI, ICMS e ISS), prejudica o país.
GRUPO DE TRABALHO 21: Políticas Públicas e Direitos Fundamentais.
DOCENTE: NIRLENE OLIVEIRA
Descrição: O GT visa trabalhos relacionados às ações estatais com a finalidade de
resguardar direitos fundamentais.
GRUPO DE TRABALHO 22– Remição de pena pelo estudo
DOCENTE: PEDRO ROBERTO MANCEBO
Descrição: O presente gt tem como objetivo perquirir sobre a possibilidade jurídica
da remição pelo estudo.
GRUPO DE TRABALHO 23: Acesso à justiça: sociedade e direitos em números.
DOCENTE: RICARDO RODRIGUES
Descrição: Recebo e oriento pesquisas no campo de acesso à justiça, jurimetria,
sociologia e antropologia jurídica.
GRUPO DE TRABALHO 24 A flexibilização das normas trabalhistas perante o
contrato individual de trabalho e a reforma trabalhista.
DOCENTE: WANDERLAN DA COSTA MONTEIRO
Descrição: Em relação ao presente tema, o foco do estudo é a flexibilização das
normas, com a finalidade do atendimento das necessidades específicas de cada
grupo laboral, considerando ainda, a reforma trabalhista.

GRUPO DE TRABALHO 25: O trabalho noturno e sua vedação aos menores de
idade (Convenção n. 06, 138, 171 e 182 da OIT).
DOCENTE: VERA MONICA AGUIAR
Descrição: A necessidade do próprio sustento e o desemprego no núcleo familiar
vem submetendo os menores a laborar em trabalho noturno, consequentemente a
inexistência de fiscalização por parte dos auditores fiscais do trabalho permite que
os empregadores descumpram as normas previstas na Constituição Federal, a
Consolidação das Leis do Trabalho e as Convenções n. 06, 138, 171 e 182 da OIT
ratificadas pelo BrasiL
GRUPO DE TRABALHO 26: Novas perspectivas do Direito Processual Civil
DOCENTE: VINICIUS SILVA LEMOS
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Descrição: grupo de trabalho para debate sobre o processo civil diante de 03 anos
da vigência do novo ordenamento jurídico e as novas perspectivas de aplicabilidade
dos institutos processuais.
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