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PREFÁCIO 

-' 

E inegável que o novo Código Civil brasileiro nasceu envelhecido em 
diversos aspectos, dado que levou mais de 26 anos para passar de 

projeto a texto legal. Por outro lado, merece aplausos o esforço 
concentrado desenvolvido pelos parlamentares na última etapa do pro
cesso legislativo, quando os representantes do povo contaram com a 
valiosa contribuição da doutrina. 

Os autores da presente obra estiveram "presentes durante a Criação"; 
como assessores da Comissão Especial do Código Civil na Câmara dos 
Deputados, emprestaram aos trabalhos do Relator Geral, Deputado 
Ricardo Fiuza, uma dinâmica que tanto ajudou a viabilizar a aprovação 
do projeto como a atualizar um texto baseado sobre anteprojeto elaborado 
na primeira metade da década de 70. A relevância da contribuição que 
prestaram à Comissão de Reforma do Código Civil foi reconhecida ao 
ser-lhes outorgada, pela Câmara dos Deputados, a "Medalha do Mérito 
Legislativo", que receberam em 2002. 

Não obstante sua pouca idade, o Código Civil de 2002 já é objeto 
de exame e comentário em diversas obras trazidas a público por 
renomados juristas brasileiros. A esse número vem fazer honrosa 
companhia o livro dos professores Jones Figueirêdo Alves e Mário Luiz 
Delgado. 

Nele, os autores decidiram reunir suas reflexões sobre as inovações 
do Código; para tanto, têm títulos de sobra, além da participação que 
tiveram na Câmara dos Deputados. 

Não é este, assinale-se, o primeiro livro de co-autoria de Mário 
Delgado e Jones Figueirêdo. Sem esgotar a lista, ressalto apenas que 
em 2002 já tinham lançado o Novo Código Civil confrontado, um estudo 
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sistemático e comparativo dos Códigos de 1916 e 2002, e que no mesmo 
ano haviam participado em Novo Código Civil comentado, obra coor
denada por Ricardo Fiuza e para a qual também contribuíram outros 
conhecidos juristas. 

Ademais de sua vivência na tramitação do projeto no Legislativo 
e de sua colaboração para o enriquecimento de nossa literatura jurídica, 
cumpre-me também ressaltar as trajetórias dos autores. 

Jones Figueirêdo é desembargador, de carreira, do Tribunal de Justiça 
de Pernambuco. Além dos livros já citados, publicou obras sobre processo 
civil, e essa intimidade com a cultura processual permitiu-lhe visualizar 
os avanços do direito material. Envolve-se, atualmente, em estudos para 
a criação de um Código Bioético, aglutinando as grandes questões 
jurídicas da bioética. 

Mário Delgado é servidor de carreira do Poder Judiciário, vinculado 
ao Tribunal Regional da 5.a Região, mas cedido à Câmara dos Deputados, 
na qual exerce o cargo de assessor parlamentar. Seu mais recente trabalho 
discute os Problemas de Direito Intertemporal no Código Civil, publicado 
pela Editora Saraiva. 

É evidente que as tarefas de análise do novo Código, feitas por 
dois juristas de tanta competência e conhecimento, apresentam-se 
desenvolvidas com esmero e objetividade, ao indicarem os dispositivos 
que representam as mais importantes mudanças em relação à lei anterior. 

No Direito de FaIlllua, por exemplo, encontram-se presentes as mais 
profundas inovações. Outrossim, sua constitucionalização tem permitido 
amplo espectro de discussão. Com muita propriedade tem sido afirmada 
a conquista de um novo direito de faIllllia, matizado pela afetividade. 
De fato, como pontifica a jurista Giselda Maria Fernandes Hironaka, 
citada pelos autores, as valorações biológica e patrimonial não são mais 
decisivas quando se examina o problema familiar, pois valores intrínsecos 
à dignidade humana servem para humanizar o modo pelo qual o direito 
de faIllllia busca a solução dos casos concretos. 

Sem dúvida, influiu para tanto uma das diretrizes de trabalho adotada 
pela Comissão Revisora criada em 1969 e presidida pelo jusfilósofo 
Miguel Reale, a saber: priorizar princípios essenciais e valores funda
mentais da pessoa humana. 
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Vivemos em época de profundas e rápidas mudanças de todo gênero. 
Não me atrevo a prever quando o Código Civil de 2002 se tomará 
obsoleto - o que certamente acontecerá em algumas décadas. Mas, 
enquanto viger, o livro de Jones Figueirêdo e Mário Delgado será de 
grande utilidade para os praticantes e estudantes do Direito. 

Sálvio de Figueiredo Teixeira 
Ministro do Superior Tribunal de Justiça. 


