
Sumário. RTDC, vol. 24, 2005.

Doutrina

Notas sobre a promessa de doação – Maria Celina Bodin de Moraes.

Solidariedade ativa: feitos da sentença e coisa julgada na ação de cobrança proposta por
um único credor – José Carlos Barbosa Moreira.

Algumas reflexões a propósito da Teoria da Interpretação na obra de François Gény –
José Luis de Los Mozos.

Alguns apontamentos acerca do testamento público no novo Código Civil – Leonardo
Brandelli.

Experiência Estrangeira

A recente evolução da jurisprudência francesa sobre a proteção do direito adquirido.
Reflexões sobre a chamada retroatividade mínima da lei – Pablo Renteria.

Jurisprudência

STJ  –  Recurso  Especial  n°  444.716-BA  (2002/0077982-0).  Acidente  de  trânsito.
Seguradora. Legitimidade passiva.

A função social  do contrato  em uma perspectiva  jurisprudencial  (notas  a  partir  do
Recurso Especial nº 444.716-BA) – Leonardo Mattietto.

STJ – Recurso Especial nº 609.273-PB. Busca e apreensão. Comarca aleatoriamente
escolhida pelo credor. Competência absoluta. Domicílio do réu. Hipossuficiência.

STJ – Recurso Especial nº 613.374-MG. Reprodução em jornal de cognome relatado em
boletim de ocorrência. Dano moral.

TJMG – Apelação Civil nº 486.494-8. Vício de fabricação. Veículo “não-tropicalizado”.

Observador Legislativo

Lei nº 11.185, de 7 de outubro de 2005 – Altera o Estatuto da Criança e do Adolescente.

ITÁLIA – Legge 17 agosto 2005, n. 173 – Disciplina venda direta ao domicílio do
consumidor e vendas “piramidais”.

ESPANHA – por la que se modifican el Código Civil y la Ley de Enjuiciamiento Civil
en materia de separación y divorcio – Novas regras sobre separação e divórcio.



FRANÇA – du 4 juillet 2005 portant réforme de l’adoption et liens vers lês décrets
d’application – Novas regras sobre adoção.

Loi nº 2005-370 du 22 avril 2005 relative aux droits des malades et à la fin de vie et
liens vers les décrets d’application – Disciplina direitos dos doentes.

Ensaios e Pareceres

Nulidade parcial do ato normativo. Certeza e segurança jurídica diante de alteração de
jurisprudência consolidada. Aplicação da boa-fé objetiva ao Poder Público – Antonio
Junqueira de Azevedo.

Da  fraternidade  à  solidariedade:  Políticas  públicas de  seguridade  social  e  deveres
familiares de assistência diante de um novo paradigma constitucional – Denis Franco
Silva.     

Investigando o argumento civil-constitucional – Marcus Eduardo de Carvalho Dantas.

Casamento sob o regime da separação total de bens, voluntariamente escolhido pelos
nubentes. Compreensão do fenômeno sucessório e seus critérios hermenêuticos. A força
normativa do pacto antenupcial – Miguel Reale e Judith Martins-Costa.

Resenha Bibliográfica

Gisela Sampaio da Cruz, O problema do nexo causal na responsabilidade civil – Caitlin
Sampaio Mulholland.

Marcelo Junqueira Calixto, A responsabilidade civil do fornecedor de produtos pelos
riscos do desenvolvimento – Isabella da Gama e Silva de Freitas Guimarães.

Atualidades

Apontamentos  para  um  estudo  comparado  da  revisão  contratual  por  excessiva
onerosidade nos direitos brasileiro, português e italiano – Fabiana Barletta.  

Resumos de Teses e Dissertações
Teses de doutorado.
Dissertações de mestrado.

Notícias.
     Dez Decisões do Superior Tribunal de Justiça
     STF aplica direitos fundamentais a relações dentro de associação.
     Sem-teto consegue hábeas corpus para circular.
     Testes de emprego considerados discriminatórios.
     TJRJ autoriza transexual a mudar de nome e de sexo no registro.
     Americano é demitido após fazer música inspirada no 11/9.
     Platéia de filme pornô é punida na Índia com agachamentos em praça pública.



     Presidiário indígena tem direito a manter os cabelos compridos.
     Sony indenizará fãs enganados por falsas críticas de filmes.
     Rádio é multada em US$ 240.000 por promover concurso de bofetadas.
     Tratamento especial para dor nas costas.

Diálogos com a Doutrina

Entrevista com Ebert Chamoun. 


