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Teses de doutorado.
Dissertações de mestrado.

Notícias
Dez Decisões do Superior Tribunal de Justiça.
STF afirma aplicação do Código de Defesa do Consumidor às instituições
financeiras.
Orkut justifica exclusão de assistência jurídica gratuita.
Semelhança de vestidos de debutantes não configura dano moral.
Comunicado inusitado.
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