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PREFÁCIO 

o livro do renomado professor e Juiz de Direito do Tribunal de Justiça do 
Distrito Federal e Territórios, Daniel Carnacchioni, é contribuiçãO importante 
para as letras jurídicas nacionais, indispensável aos que atuam no campo do direito 
privado, profissionais e estudantes. 

O esmero e a profundidade são as marcas com que cada institu to é desenvolvido 
no Curso de Direito Civil- Teoria Geral das Obrigações e dos Contratos, bem assim 
a utilização de linguagem objetiva a traduzir, com rara destreza, a compreensão 
de seu conteúdo. 

O autor aborda com desassombro a nova hermenêutica do direito privado diante 
dos paradigmas do constitucionalismo pós-positivista, em que a constituição assume 
papel nuclear no ordenamento jurídico pátrio, de forma que o norte deste trabalho é a 
análise dos institutos do direito, das obrigações e dos contratos, sob uma perspectiva 
subjetiva e social, cujo vetor axiológico é a dignidade da pessoa humana. 

Assim, os antigos paradigmas individualistas são afastados em prol da formu
lação de uma nova concepção do direito civil, baseada nos princípios da socialidade, 
eticidade e operabilidade de seus preceitos. 

Com efeito, as universidades e seus professores, doutores, mestres e pesqui
sadores, quer seja no campo específico do direito quer seja no das ciências sociais 
em sentido amplo, examinam os precedentes do Superior Tribunal de Justiça e 
sobre eles dedicam seus estudos, contudo, sem muita preocupação em relação ao 
processo evolutivo de certos institu tos jurídicos que vêm sendo (re)interpretados 
pela jurisprudência da Corte. 

Não é o caso desta obra. 

Ao longo dos dezoito capítulos encartados no livro - nove dedicados ao di
reito das obrigações e nove ao direito dos contratos -, verifica-se a preocupação do 
autor em aliar os ensinamentos teóricos à realidade prática, inclusive retratando a 
recente jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça. 

O livro possui uma dinâmica de exposição moderna e ágil. 

No dois primeiros capítulos, o autor apresenta introdução geral sobre o 
direito das obrigações, conceito e sua evolução histórica. No capítulo terceiro, 
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elabora didática distinção entre as diversas modalidades obrigacionais, e, nos 
capítulos quarto e quinto, trata das principais classificações das obrigações, tanto 
pelo enfoque objetivo quanto pelo subjetivo, e também quanto ao seu conteúdo 
e exigibilidade. Em seguida, elucida as formas de transmissão das obrigações e 
introduz a "teoria do adimplemento" , delineando pormenorizadamente as formas 
extintivas das obrigações. 

N o campo dos contratos (capítulo décimo), inicia pela sua evolução histórica 
e, no capítulo seguinte, explana com clareza peculiar os princípios contratuais 
aplicados à "teoria geral dos contratos" . Na sequência, tece considerações acerca da 
fase de formação, além de proceder a um amplo estudo sobre as diversas espécies 
contratuais existentes. No capítulo décimo sexto, discorre quanto ao princípio 
da relatividade dos efeitos contratuais, abordando, sob ótica profunda, mas sem 
perder a objetividade, os institutos da estipulação e da promessa em favor de ter
ceiro. Depois, aborda as garantias legais do contrato, mais especificamente a teoria 
dos vícios redibitórios e da evicção. Encerra o livro discorrendo acerca das causas 
extintivas dos contratos e suas consequências jurídicas. 

Enfim, a obra do jovem jurista,já na segunda edição, enfatiza a visão do Direito 
como fenômeno cultural, que deve estar sintonizado com a dinâmica das relações 
humanas, porquanto estas constituem o seu objeto cognoscível, uma vez que sua 
finalidade precípua é tornar possível a vida em sociedade. 

Boa Leitura! 

Brasília, 25 de outubro de 2012. 
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