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o trabalho, com chave de ouro, enfrentando
assuntos tratados, tecendo considerações e
entre os direitos (direito do autor versus
IK IJPrl,m quanto à obra jotográjica; do uso não
e da imagem; da destinação comercial; do
. do art. 20, do Código Civil, com a apre
lege ferenda, haurindo sustentação em farta
nacional.
elaborado com extremo esmero pela Autora,
a matéria objeto de análise, reúne a mais
aos aspectos pragmáticos da advocacia, com
, o que torna a obra única no gênero,
ao mesmo tempo, a estudantes, advogados,
icos e demais aplicadores do direito, que
para o encaminhamento e solução das ques
""" ""01'>1 os direitos do autor e de imagem à luz
do Código Civil.
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