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A dupla função econômica e social do contrato – Arnoldo Wald.
A desconsideração da personalidade jurídica: Hipóteses e positivação no direito brasileiro –
Celso Rodrigues Ferreira Júnior.
A disciplina da guarda e autoridade parental na ordem civil-constitucional – Gustavo
Tepedino.
Direitos de vizinhança e o novo Código Civil brasileiro – Luiz Edson Fachin.
Teubner e o direito como regulador de conflitos intersistêmicos – reflexos nas relações
contratuais – Maria Luiza P. de A. Mayer Feitosa.
Algumas questões sobre a arbitragem envolvendo a Administração Pública no direito
brasileiro – Suzana Domingues Medeiros.

Experiência Estrangeira
Le garanzie fondamentali della giustizia civile nel mondo globalizzato – Michele Taruffo.

Jurisprudência
STJ – Recurso Especial nº 447.303 – RS (2002/0076669-9) Expressão “diet” em rótulo de
água mineral. Indução do consumidor ao erro.
STJ – Recurso Especial nº 363.943- MG (2001/0121073-3) Energia Elétrica. Corte por falta
de pagamento. Possibilidade.
TJRS – Agravo de Instrumento nº 700006157515. Energia Elétrica. Falta de Pagamento.
Restabelecimento do fornecimento.

Observador Legislativo
Lei nº 10.764, de 12 de novembro de 2003 – Proteção contra uso indevido da imagem de
crianças e adolescentes.
Lei nº 10.778, de 24 de novembro de 2003 – Notificação compulsória dos casos d violência
contra a mulher.

Lei nº 10.825, de 22 de novembro de 2003 – Organizações religiosas e partido políticos não
precisam não precisam adaptar seus estatutos ao novo Código Civil.
Lei nº 10.838, de 30 de janeiro de 2004 – Associações, sociedades e fundações têm dois
anos para se adaptar ao novo Código Civil.
Rio de Janeiro – Lei nº 4.224, de 25 de novembro de 2003 – Promoção da acessibilidade
das pessoas portadoras de deficiência ou com mobilidade reduzida.
Projeto de Lei nº 2.175, de 2003 – Pagamento ao segurado em mora de indenização
proporcional à importância paga como prêmio.
Diretiva 2003/86/CE, de 22 de setembro de 2003 – Direito ao reagrupamento familiar.

Ensaios e Pareceres
Mais capacidade, menos autonomia: o estatuto da menoridade no novo Código Civil –
Simone Eberle.
O direito de superfície como forma de regularização condominial no Distrito Federal –
Frederico Henrique Viegas de Lima.

Resenha Bibliográfica
Uma nova abordagem do direito internacional privado – Ricardo Ramalho Almeida.
A teoria do contrato e uma nova escola civilista.

Atualidades
Cidadania, poder local e controle do Estado – Angela Moulin Simões Penalva Santos e
Eduardo Pereira Nogueira da Gama.
O direito à filiação integral à luz da dignidade humana – Maria Christina de Almeida.
Resumo de Teses e Dissertações
Teses de Doutorado.
Dissertações de Mestrado.
Notícias
Dez decisões do Superior Tribunal de Justiça.
STF não julgará ADI sobre o sistema de cotas.

Pastor evangélico multado por pregar em festa de umbanda.
Prefeito que baniu homossexuais deve enfrentar processo.
TJRS condena fabricantes de cigarro a indenizarem famílias de fumantes.
Índios serão indenizados por dano moral.
Justiça inglesa proíbe utilização de embriões sem consentimento do pai.
O governador e o direito de morrer.
Xador liberado.
Crianças processadas por pirataria.
Recall de doces.
EUA sancionam lei anti-spam.
Pescadores receberão seguro-desemprego quando não puderem pescar.

Diálogos com a Doutrina
Entrevista com o Professor José Carlos Barbosa Moreira.

