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Apresentação 

o direito civil e o direito comercial, caracterizados como codificações e 

regulações do dia-a-dia do cidadão comum na condução dos assuntos parti

culares, são disciplinas de base histórica da civilização humana e que resis

tiram às diversas transformações sociais e evolução tecnológica, adaptando 

ao longo do tempo as respectivas disposições normativas e ampliando cada 

vez mais sua importância. 

No caso do Brasil, mesmo a vigência posterior dos chamados microssistemas 

(entre eles e apenas como exemplos: direito do consumidor, estatuto da criança 

e adolescente, direito das locações, sistema de resolução extrajudicial de contro

vérsia), ao invés de incitar o conflito sistêmico na verdade proporcionou ampla 

coordenação entre os diplomas legais. 

Portanto, o desenvolvimento do direito privado na atualidade, como com

plexo de matérias que tratam sobre as relações interpessoais existenciais e patri

moniais, é forjado pelo diálogo entre o clássico e o pós-moderno. 

Nesse particular, é inegável que o Superior Tribunal de Justiça, criado pela 

Constituição da República de 1988 para ser o guardião do direito federal, 

uniformizando a interpretação da legislação infraconstitucional, atua, desde 

sua instalação, na verdade como o grande "Tribunal da Cidadania", e no seu 

funcionamento vem moldando a história do direito privado no Brasil. O STJ 

vem lapidando toda a legislação de direito privado surgida a partir da Cons

tituição cidadã de 1988. 

O livro que ora apresento não tem viés pragmático. O autor é, por certo, 

"operador prático da lei" (Promotor de Justiça), porém escolheu rumo diverso 

para expor as ideias, com uma ótica crítica do direito privado conforme o de

sencadeamento das atividades acadêmicas, por meio de densa pesquisa, onde o 

;:i:-otagonismo da promoção aos direitos humanos no cerne das relações inter

:'TIbjetivas privadas ganha extremada relevância. 

O conteúdo da obra é a reunião sistemática e coerente dos textos produzidos 

longo da carreira de docência como produção cientifica do autor. Para tanto, 

;cTU três perspectivas desencadeia-se metodologicamente a organização dos capí

fontes (com relevo ao diálogo entre a codificação civil e a consumerista)j 
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fundamentos do direito privado (onde há nítida convergência entre os axiomas 

constitucionais e os preceitos orgânicos da civilidade normativa); hermenêutica 

emancipatória (com ampla concentração de esforços para o fomento e progresso 

dos vulneráveis). 

A reunião de farta bibliografia para dissertar sobre 'contratos existenciais', 'so

ciedade da informação, confiança e proteção de dados pessoais', 'famílias parale

las', 'pobreza e direito civil', 'deveres fundamentais', 'direitos humanos do consu

midor', 'reforma no CDC' e 'diálogo de fontes' convida o leitor a refletir acerca das 

transmudações ao direito privado, correspondentes à contemporaneidade. 

Um livro que contribui à renovação dogmática do direito privado e ao mes

mo tempo estimula investigação crítica e propositiva. 

Boa leitura! 

Brasília-DF, verão de 2018. 
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