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Doutrina 
 
O contrato de compartilhamento de infra-estrutura: disciplina e natureza jurídica – 
Alexandre Santos de Aragão. 
 
Novas Tendências da Responsabilidade Civil Brasileira – Anderson Schreiber . 
 
A inconstitucionalidade da presunção pater is est – Gabriela Tabet. 
 
Anotações sobre o Título “Da prova” do novo Código Civil – José Carlos Barbosa 
Moreira. 
 
A ilicitude e as fontes obrigacionais: Análise do art. 187 do novo Código Civil 
brasileiro – Maria Cláudia Chachapuz. 
 
A razoabilidade na dogmática jurídica contemporânea: em busca de um mapa semântico 
– Thomas da Rosa de Bustamante. 
 
 
Experiência Estrangeira 
 
Aquisição de imóveis no Brasil por alemães e conflitos de sistemas no DIP alemão – 
Nikolaus Geiben. 
 
 
Jurisprudência 
 
TJRJ – Apelação Civil nº2003.001.12476. Alteração no nome. Proteção legal aos 
apelidos da família. 
 
Considerações acerca do direito ao nome numa perspectiva constitucional do princípio 
da dignidade da pessoa humana (comentários ao acórdão exarado na Apelação Civil nº 
2003.001.12476, do TJRJ) – Leonardo Brandelli. 
 
STJ – Recurso Especial nº 538.187-RJ. Alteração do prenome. Presença de motivos 
bastantes. Possibilidade. 
 
 
Observador Legislativo 
 
Lei nº 11.127, de 28 de junho de 2005 – Altera os arts. 54, 57, 59 e 60 e 2.031 do 
Código Civil e o art 192 da Lei de Falências e Recuperação Judicial de Empresas. 
 
Lei nº 11.106, de 28 de março de 2005 – Altera os arts. 148, 215, 216, 226, 227, 231 e 
acrescenta o art. 231-A ao Código Penal. 
 
Rio de Janeiro – Lei nº 4.541, de 7 de abril de 2005 – Dispõe sobre  a cobrança de taxa 
de estacionamento cobrada por shopping centers e hipermercados. 
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Portugal – Lei n° 12/2005 – Dispõe sobre informação genética pessoal e informação de 
saúde. 
 
 
Ensaios e Pareceres 
 
As associações e o princípio democrático: legitimidade constitucional do voto secreto 
em Assembléia – Alexandre Câmara. 
 
A trajetória da dicotomia público/ privado – Daniel Sarmento. 
 
 
Resenha Bibliográfica 
 
Norbert Rouland, Stéphane Pierré-Caps, Jacques Poumarède, Direito das minorias e dos 
povos autóctones, Leonardo Mattietto. 
 
 
Atualidades 
 
Homenagem ao professor Celso de Albuquerque Mello – Ricardo Pereira Lira. 
 
Resumos de Teses e Dissertações 
Teses de doutorado 
Dissertações de mestrado 
 
Notícias 
 
Dez Decisões do Superior Tribunal de Justiça. 
STJ considera inconstitucional penhora de bem de família do fiador. 
STF julga extinção de punibilidade em crime de estupro em razão de da união estável. 
Mulher que casou com servidor idoso perde direito à pensão. 
Enfim mulher. 
Mudança de nome. 
Liberdade de expressão para associados de clube. 
Indenização por danos morais imposta a autor de negatória de paternidade. 
Autorização judicial para eutanásia nos EUA é objeto de polêmica. 
Esperma é de propriedade de quem o recebe. 
Exigência de maquiagem não configura crime discriminação para corte americana. 
“Greve de sexo” fundamenta indenização na Itália. 
Pagamento de supermercado por digital. 
Belos desenhos. 
Brasilcon analisa os 15 anos do CDC em Gramado. 
 
 
Diálogos com a Doutrina 
 
Entrevista com Ruy Rosado de Aguiar Júnior.  
  


