
sumário

DoutrinA 

Direitos DA personAliDADe

Direito de ser, de tornar-se e de se ver mudado
The right to be, to become and to see oneself changed

CLáudio antÔnio soares Levada e FiLiPe antÔnio marChi Levada ..............  17

Distinção entre privacidade e proteção de dados pessoais
The distinction between privacy and protection of personal data

rita Peixoto Ferreira bLum e thomas keFas de souza dantas ...................  29

prescrição

Os direitos individuais homogêneos e o instituto da prescrição
Homogeneous individual rights and the institute of prescription

narda roberta da siLva .................................................................................  61

Direito DAs obrigAçÕes

A redução equitativa da cláusula penal: a aplicação do artigo 413 
do Código Civil
Equitable reduction of the penalty clause: the application of article 
413 of the Brazilian Civil Code

beatriz uChÔas ChaGas  ................................................................................  85



10 Revista de diReito PRivado 2021 • RDPRiv 110

Direito empresAriAl

A reestruturação de empresa e as reformas legislativas no sistema 
concursal alemão
The company reorganization and the law reforms in the German 
insolvency system

Luna Costa Gorayeb .......................................................................................  111

A importância do conselho de administração em sociedades 
familiares como instrumento de prevenção de conflito
The importance of the board of directors in family companies as an 
instrument for conflict prevention

GabrieL PaCheCo nassar ................................................................................  131

Direito De proprieDADe

Noventa e cinco anos do Mickey Mouse: domínio público e os meios 
de proteção à propriedade intelectual
Ninety-five years of Mickey Mouse: public domain and the means of 
intellectual property protection

bruno Chiavenato Ferraes e vivian amaro CzeLusniak ..............................  159

Direito De FAmíliA

Apontamentos sobre a ordem de vocação hereditária no Direito 
português
Notes on the order of hereditary vocation in Portuguese law

CLáudia mara de aLmeida rabeLo vieGas e maria CLara souza aLenCar ..... 185

Direitos do idoso: um estudo sobre a legislação brasileira e sua 
eficácia no que tange ao combate à violência contra o idoso no país
Rights of the elderly people: a study about Brazilian legislation and 
its effectiveness to the fight against the violence suffered by elderly 
people in the country

CLarisse aPareCida da Cunha viana Cruz e danieLa soares hatem...........  203



11Sumário

Direito recuperAcionAl

“Trava bancária” na recuperação judicial: (im)possibilidade de sua 
desconstituição por ausência de descrição dos bens afetados na 
cessão fiduciária
“Trava bancária” in judicial reorganization: (im)possibility of its 
deconstitution due to lack of description of the assets affected in 
the fiduciary cession

Lorenzo Caser miLL ........................................................................................  223

Direito constitucionAl

Estado de direito e protagonismo: (im)possibilidades no jogo 
democrático brasileiro
Rule of law and protagonism: (im)possibilities in the Brazilian 
democratic game

Gedion CaLdas da siLva FiLho, PaLoma andrade moratti, roGerio 
rezende Pedra Junior e aLessandra soares Fernandes ..............................  243

normAs De publicAção pArA Autores De colAborAção AutorAl 
inéDitA ................................................................................................................  265


