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 o instituto do abuso de din 
comparado há muitos anos para ir 
exercício de um direito incompati 
tema normativo. Informa Daniel] 

"Não raro atribuem-se ao DiJ 
ria da emulatio do Direito Inten 
resquícios do limite ao rigorismo 
refere aos direitos subjetivos) e à 
entendido como aquele adotado 
como único objetivo, o de preju 
compreendida hoje nas diversas I 
grada, a figura do ' abuso do direil 
no início do século XIX, por obr 
final daquele século e início do SI 

Um esclarecimento termino 
de direito" ao invés de "abuso d( 
falar em abuso do direito quane 
abuso do direito de contratar, do 
pecificação do direito abusado, ti 
nido. A lingüista Maria Helena dt 
definidos: "de um modo geral, pai 
guIar determina um substantivo I 

dentre os demais indivíduos da e 
abuso de direito in genere , não se 

1. Daniel M. Boulos, Abuso do DI 
2. Gramática de Usos do Porlugu 
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