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O calvário do §2º do art. 1.276 do Código Civil: vida e morte de um malfadado
dispositivo legal a partir de uma interpretação constitucional – Cristiano Chaves de
Farias
Acordo de acionistas: possibilidade de resilição unilateral e suas restrições – Evelyn
Balassiano
Notas sobre a desconsideração da personalidade jurídica - Gustavo Tepedino
Fundamentos da responsabilidade civil do terceiro cúmplice – Paula Greco Bandeira
Apontamentos sobre o seguro de responsabilidade civil para atos de gestão de
administradores ou diretores de empresas (D&O) – Roberta Mauro Medina Maia e
Leonardo Joseph Burman
Tutela jurídica do nascituro à luz da Constituição Federal – Rodolfo Pamplona Filho e
Ana Thereza Meirelles Araújo
Experiência Estrangeira
Apontamentos sobre o regime de responsabilidade civil no ordenamento jurídico
espanhol – Wesley de Oliveira Louzada Bernardo
Jurisprudência
STJ. REsp. 788.459 – Perda da chance. “Show do Milhão”. Indenização. Impropriedade
de pergunta formulada em programa de televisão.
Observador legislativo
Lei n. 11.481, de 31 de maio de 2007 – Prevê medidas voltadas à regularização
fundiária de interesse social de imóveis da União.
Lei Complementar n. 126, de 15 de janeiro de 2007 – Novas disposições sobre o
política de seguro, resseguro, e co-seguro.
Resenha Bibliográfica
Mitologia oca – Pablo Sanges Ghetti – Resenha do livro A mitologia na lei moderna de
Peter Fitzpatrick.
Atualidades
Assembléia geral associativa e reforma estatutária: reflexão sobre a regra de transição
do Código Civil – Luiz Edson Fachin.

Resumos de Teses e Dissertações
Tese de doutorado
Dissertações de mestrado
Notícias
Dez notícias do Superior Tribunal de Justiça.
Maioria do CNJ admite crucifixos em tribunais.
Indenização para clientes de hotel acusado de usar telesexo.
Justiça autoriza que criança se chame Lehgolaz.
Juíza alemã se baseia no alcorão em caso de divórcio.
Dançarinas eróticas inglesas devem pagar imposto.
Indenização para inglês que gastou tudo ao receber diagnóstico terminal
equivocado.
Impotência de avestruz gera indenização na justiça alemã.
“Deficiente”.
Pai perde direito de visita após levar filho à corrida de touros.
Diálogos com a Doutrina
Entrevista com António Pinto Monteiro

