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PREFÁCIO 

As professoras Maria Lourdes da Cunha e Ler 
inestímável serviço à sociedade brasileira ao organ 
de trabalhos, versando sobre A ética como Jundame 
tenho a honra e o prazer de prefaciar, graças ao ge! 

Os milagres tecnológicos, que nos assombra 
do consumo e da produção, além da globalizaçã( 
um lamentável e perigoso afastamento dos valores 
a dignidade humana. 
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Os pensadores de diversos segmentos do c( 
nos fazem refletir sobre os desafios atuais - apoiar 
co e social sobre um sólido alicerce ético, que deve 
to humano. 

Após o advento da Constituição Federal de 
2002, operou-se um redirecionamento do eixo fil( 

Afastamo-nos do individualismo e do patrimc 
o direito do século X1X, e que se refletiam no Có6 
um direito principiológico, inspirado por valores f 
maior de preservar a dignidade humana. 

Novos paradigmas vieram oxigenar nossa atu 
uma grande janela para outra dimensão ética. 

O princípio da função social do direito tom 
para a construção de uma sociedade mais justa e se 
damente as relações obrigacionais e contratuais, ar 
sivamente, pela ideia da autonomia da vontade. 

O mais importante desses novos valores é, S( 

tiva, que deixou de ser mera exortação ética, para 
tória de conduta, cláusula geral implícita em 

A ética exerce hoje três funções relevantes, 
lei de todos os cidadãos. 

A primeira é hermenêutica, erigindo-se 
tação dos negócios jurídicos. 

A segunda refere-se à conduta das partes 
to, desde as tratativas e até mesmo depois de sua 
pela mais estrita probidade. 
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