
SUMÁRIO

DIREITO DE PERSONALIDADE

As deficiências na proteção patrimonial previstas pela 
Lei 13.146/2015 e a elaboração judicial do projeto terapêutico 
individualizado

The deficiencies in the patrimonial protection provided by Law 
13.146/2015 and the judicial elaboration of the individualized 
therapeutic project

HENRIQUE ALVES PINTO ................................................................................................  17

DIREITO DE OBRIGAÇÕES

Questionamentos acerca da aplicação indiscriminada da função social 
do contrato: uma análise do impacto nos contratos de plano de saúde

Questions about the indiscriminate application of the social function of 
the contract: an analysis of the impact on health insurance contracts

ANDRÉ FURTADO DE OLIVEIRA ........................................................................................  49

Boilerplates: uma olhada nas teorias norte-americanas sobre a 
padronização contratual

Boilerplates: a look into American theories of contractual 
standardization

FERNANDO TOLEDO CARNEIRO ........................................................................................  83

RESPONSABILIDADE CIVIL

Responsabilidade civil dos empreiteiros e construtores

Civil liability of lump sum constructors and constructors in general

ADRIANA REGINA SARRA DE DEUS .................................................................................  101

A função punitiva do dano moral individual e coletivo: uma análise 
crítica de viés lógico-jurídico

The punitive function of the individual and collective moral damage: a 
critical analysis of the logical and juridical tendency

DANILO LEME CRESPO e MARCELO F. FORTUNA .............................................................  131



12 REVISTA DE DIREITO PRIVADO 2017 • RDPRIV 79

DIREITO EMPRESARIAL

A interface civil e processual do “novo” incidente de desconsideração 

da personalidade jurídica

The civil and processual interface of the “new” incident of disregard of 

legal entity

ANDRÉ BEDIN PIRAJÁ ....................................................................................................  165

DIREITOS REAIS

A intervenção processual do credor hipotecário na ação de usucapião 

movida por terceiro em face do proprietário/devedor hipotecante do 

imóvel

The procedural intervention of the mortgage lender in the action 

of Acquisitive prescription moved by third party in the face of the 

mortgage owner / debtor of the property

AUGUSTO PASSAMANI BUFULIN, AYLTON BONOMO JÚNIOR e  
KATHARINE MAIA DOS SANTOS ......................................................................................  183

DIREITO DE FAMÍLIA

O divórcio e a separação consular: considerações a partir da Lei Federal 

12.874/2013

Divorce and consular separation: considerations under Federal Law 

n. 12.874 of 2013

TATIANA DE A. F. R. CARDOSO SQUEFF e JOSÉ LUCAS BASTOS CLOSSI ...........................  201

JURISPRUDÊNCIA COMENTADA

SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA

EXECUÇÃO – Duplicata sem aceite e não protestada – Aceite que é ato formal, 
devendo aperfeiçoar-se na própria cártula – Inviabilidade de a mensagem de 
retenção dos títulos com apresentação de saldo ser considerada aceite por 
comunicação ou presumido, pois não houve intermediário nem concordância 
perfectibilizada

Comentário por CLÁUDIA MARA DE ALMEIDA RABELO VIEGAS e LUÍS HENRIQUE VAS-

CONCELOS DA SILVA LETRA ..................................................................................................................  233



13SUMÁRIO

SEGURO DE VIDA – Tromboembolismo pulmonar pós-cirúrgico – Cobertu-
ra por morte acidental – Conceito de acidente pessoal trazido pela Circular 
029/1991 do SUSEP, consistindo em evento exclusiva e diretamente externo 
que tenha como consequência a morte

Comentário por MARCIO ALEXANDRE MALFATTI e ADILSON JOSÉ CAMPOY .......................  239

NORMAS DE PUBLICAÇÃO PARA AUTORES DE COLABORAÇÃO AUTORAL INÉDITA .............  245


