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"Todo arde, 

compromil 

ju 

Há vinte anos fora publicada n( 

gue normatizou perante os brasile 

no guadro jurídico nacional o Có( 

periência normativa decorreu na 

destague: a preocupação internacie 

gação da Constituição Federal de I 

ciações vigilantes na defesa dos vui 

De outro lado, o surgimento 

no aumento da hipercomplexidad 

necessidade de criação de novos f 
palavras: a melhor decisão. Na eco! 

precipitava na tentativa de edifica~ 

terizada pela eficiência, independer 

de Estados Democráticos de Direit( 

do legislador para possibilitar aos 
marcos regulatórios . 

No campo jurídico, a instauraç 

cada em todas as disciplinas através 

do a partir de 1988, forjado especi; 

axioma da dignidade da pessoa hum 
ria da norma fundamental. 

Até então, o principal diploma 

novecentista (1916) - demonstrava. 

lo XX, sendo certo gue a revitalizaç 

parsas, doutrina e jurisprudência. 

A vigência do Código de Defesa d 

forma ética do Direito Privado, porque 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


