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“Venda de imóveis com reserva de usufruto e regime das reparações ordinárias e
extraordinárias - O novo mercado da nua-propriedade imobiliária” - Eduardo C. Silveira
Marchi
"Notas sobre o ressarcimento de despesas com honoráios de advogado em
procedimentos arbitrais" - Gustavo Tepedino e José Emilio Nunes Pinto
“Reflexões acerca da eficácia da promessa de doação no direito brasileiro” - Marcos
Jorge Catalan
“A aquisição da propriedade imobiliária pela Acessão Invertida Social: análise
sistemática dos parágrafos 4º e 5º do artigo 1.228 do Código Civil” - Pablo Rentería
“Autolimitação do direito à privacidade” - Paulo Luiz Netto Lobo

Experiência estrangeira
“Tradizione Romanistica e Influenze di Common Law nell’evoluzione del Diritto
Brasiliano” - Diego Corapi

Jurisprudência
STJ – Recurso Especial n° 1.026.899 - DF (2008/0019040-7). Tramitação processual
prioritária. Portador de vírus HIV. Aplicação direta do princípio da dignidade da pessoa
humana
TJRS – Apelação Cível nº 70022952261. Transexualismo. Alteração do gênero (sexo)
no registro de nascimento.
TJRJ – Apelação Cível nº 2008.001.07617 – Fornecimento pelo Estado de
medicamentos que não constam de listas padronizadas

Observador Legislativo
Lei nº 12.907, de 15 de abril de 2008 – Consolida a legislação relativa à pessoa com
deficiência no estado de São Paulo
FRANÇA – Loi nº 2008-3, du 3 janvier 2008 – Pour le dévelopement de la concurrence
au service des consommateurs

CHILE – Ley 20.243, de 16 de enero de 2008 – Estabelece normas sobre los derechos
morales y patrimoniales de los intérpretes de las ejecuciones artísticas fijadas em
formato audiovisual

Ensaios e Pareceres
“Reflexões sobre o dano social” - Flávio Tartuce
“O direito de propriedade como direito fundamental” - Frederico Henrique Viegas de
Lima
“A dimensão abrangente do Direito Privado romano. Observações sistemático-teoréticas
sobre uma ordem jurídica que não conhecia ‘Direitos Fundamentais’” - Prof. Dr.
Tiziana Chiusi

Resenha Bibliográfica
"Obrigação: débito e responsabilidade, nas perspectivas de Betti e Carnelutti" – Resenha
do livro Diritto sostanziale e processo de Emilio Betti e Francesco Carnelutti –
Leonardo Mattietto
"A permanente construção teórica e prática do contrato" - Luiz Edson Fachin

Atualidades
“A Carta dos Direitos Fundamentais da União Européia e o seu caráter vinculante” Maria Angélica Benetti Araújo
“Contratos internacionais no Brasil: posição atual da jurisprudência no Brasil” - Nadia
de Araujo e Daniela Corrêa Jacques
Resumos de teses e dissertações
Teses de doutorado
Dissertações de mestrado

Notícias
Dez notícias do Superior Tribunal de Justiça
Ministro defere liminar para suspender aplicação de artigos da lei de imprensa
TRT entende que revista de empregados pode causar dano moral indenizável
TJMG condena por uso ilegal de foto na internet
Formiguinha de dez mil reais
Direito do Espaço
Vendas liberadas

Diálogos com a Doutrina
Entrevista com o Professor Antonio Junqueira de Azevedo

