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Doutrina  
 

“Disciplina jurídica da destinação do excedente embrionário da reprodução assistida” -
Ana Thereza Meirelles Araújo 
 

“Crítica ao Personalismo Ético da Constituição da República e do Código Civil. Em 
Favor de uma Ética Biocêntrica” - Antonio Junqueira de Azevedo 
 
 “Medidas urgentes no processo arbitral brasileiro” - José Antonio Fichtner e André 
Luís Monteiro 
 
 “O contrato de distribuição no novo Código Civil (à luz da jurisprudência do TJRS)” -  
Luciano Benetti Timm e Lausiane Luz de Saboya 
 
“A dignidade da pessoa humana no direito contemporâneo: uma contribuição à crítica 
da raiz dogmática do neopositivismo constitucionalista” - Luiz Edson Fachin e Carlos 
Eduardo Pianovski 
 
 “Aplicação do devido processo legal (formal e material) ao processo de formação dos 
contratos de prestação de serviços médicos – com enfoque no consentimento 
informado“ - Paula Sarno Braga 
 

 

Experiência estrangeira 

 
Leonardo Brandelli - “Constitucionalização do direito civil: a experiência italiana” 
(284). 
 

Jurisprudência 

STJ – Recurso Especial nº 648.763-RS (2004/0042337-7). Relacionamento 
Homossexual. Sociedade de fato 

Samir Namur, "Comentário ao Recurso Especial 648.763 do Superior Tribunal de 
Justiça".  

Observador Legislativo 

Lei nº 11.737, de 14 de julho de 2008 – Altera o art. 13 do Estatuto do Idoso, para 
atribuir aos Defensores Públicos o poder de referendar transações relativas a alimentos 

Lei nº 11.698, de 13 de junho de 2008 – Altera os arts. 1.583 e 1.584 do Código Civil, 
para instituir e disciplinar a guarda compartilhada 

Lei nº 11.694, de 12 de junho de 2008 – Altera dispositivos da Lei dos Partidos 
Políticos e do Código de Processo Civil, para dispor sobre a responsabilidade civil e a 
execução de dívidas de Partidos Políticos 



Lei nº 11.649, de 4 de abril de 2008 – Dispõe sobre procedimento na operação de 
arrendamento mercantil de veículo automotivo (leasing), e dá outras providências. 

Ensaios e Pareceres 

 
 “A (in)consistência do plano da validade na concepção Pontiana – ato jurídico inválido: 
argumento ou artifício?” - Beclaute Oliveira Silva 
 
 

Resenha Bibliográfica 

 

“A Evolução do Direito e dos Juristas” - Anderson Schreiber 
 
“A Função Social do Contrato e o alcance do artigo 421 do Código Civil – Resenha do 
livro A Função Social do Contrato e o Alcance do artigo 421 do Código Civil de 
Rodrigo Garcia da Fonseca - Nelly Potter 
 

 

Atualidades 

 

“Declaração sobre o ‘Teste dos Três Passos’ do direito de autor” - Christophe Geiger, 
Jonathan Griffiths, Reto M. Hilty 
 
“Responsabilidade objetiva: o Código de Defesa do Consumidor em face do Código 
Civil de 2002” -  Eliane Leve 
 

Resumos de teses e dissertações 
Teses de doutorado 
Dissertações de mestrado 

 
Notícias 

 Dez notícias do Superior Tribunal de Justiça 
 STF libera pesquisas com células-tronco 
 Mulher condenada a restituir pensão alimentícia ao ex-marido 
 Passageira esquecida por ônibus vai ser indenizada 
 Sem aulas aos sábados 
 Ex-marido traído ganha direito a indenização por danos morais 
 Dinheiro demais 
 Grávido dá à luz uma menina 
 Propaganda enganosa 
 Salve-se quem puder 
 Primeira classe 
 “Fedeltà fino alla morte” 

 

Diálogos com a Doutrina 

 
Entrevista com Arnoldo Wald  


