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PREFÁCIO 


É com grande prazer que recebi de Claudia Lima Marques o convite para 
prefaciar mais esta obra renovadora, intitulada Diálogo das fontes. do conflito à 

coordenação de normas do direito brasileiro. 

Os motivos para minha sal is fação são vários. A um , por ver nascer mais 
uma ousada e original iniciativa liderada por Claudia, Professora Titular da 
Universidade Federal do Rio Grande do Sul, jurista reconhecida nacional e in
ternacionalmente, acostumada a enfrentar questões difíceis, sempre a favor da 
efeti vidade do direito e da proteção dos mais fracos na sociedade de massa. A 
dois, pois o tema da obra me é muilo caro. O diálogo das fontes, teoria original 
do grande mestre Erik Jayme , Professor da Universidade de Heidelberg, por 
quem nutro conhecida admiração e a quem agradeço o convite para participar 
da Associação Luso-Alemã de juristas (DLjV) , é sem dúvida um método de 
renovação do direito na busca de soluções mais justas e conformes aos direitos 
fundamentais e à proteção da pessoa humana. 

Erikjayme é um dos juristas mais brilhantes de nossos tempos, que ilumina 
com seu humanismo a todos que com ele estudam e aprendem. Em passagem 
representativa de seu pensamenlo, afirma: "Os direitos do homem, as consli 
tuições, as convenções internacionais, os sistemas nacionais: lodas estas fontes 
nã o mais se excluem mUluament e; elas conversam uma com a OUlra. Os juízes 
são necessários para coordenar essas fontes, escutando o que elas dizem". ' Os 
autores uos estudos que compõem es ta obra seguem o conselho do Professor 
Jayme. Procuram antes de tudo escutar o que dizem as várias fontes do direito 
a partir da centralidade e dos valores da Constituição. E dai a terceira razão do 
meu contentamento: o mé todo do diálogo das fontes é de fato um útil instru

1. 	 J \Y\IT, Erik. ldenti ré cu llurcllc Cl inlcgralion: le droit interna tionale prive postmo
derne. Reweil des COLlrs ele l'AUldé mic de Dl(}i( Internaci onal de La Hayr. [-Iaye: Nijho fT, 
1995. li, p. 25 9. 
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6 DIÁLOGO DAS FONTES 

mento para coordenar e assegurar a coerência na aplicação de diversas fontes 
normativas, com seus complexos campos de aplicaçã0 2 

O direito contemporâneo se orienta no en lido da busca pela d tividade . 
Para isso, não basta interpretar as normas de forma isolada , senão iden Lificar 
sua finalidade e relacionar seu seIHido e alcance com outras normas do siSLema 
jurídico. I este sentido , não bastam leis bem ela boradas e que resu ltem das 
melhores intenções do legislador. É preciso interpretá-las e aplicá-las concr 
tamente, o que exige não apenas prudência, mas a visão do conjunto de ou 
tras normas, possíveis contradições que possam exisitir entre elas , e o emido 
constitucionalmelHe adequado à aplicação ao caso concr lO, a reconstrução da 
coe rência que os valores constitucionais impõem 3 

Segundo alerta Ricardo Lorenzetti , nossos tempos são de pluralismo de fon
tes, e por vezes "a proliferação produz insegurança e paralisia. ão se sabe exa
tamente qual lei está vigente , como se solucionam os conflitos de leis , q ual será 
a decisão final do intérprete ... ".4 Mister definir os novos cri térios de solução 
dos conflitos de leis , em vista dos padrões que estabelecem os direitos funda
meIHais e demais valores da Constituição, em um diálogo das fontes. 

Muitas lições se retiram deste belo livro. O diálogo das fontes é um método 
de interpretação , de integração e de aplicação das normas , que contempla os 
principais desafios de assegurar a coerência e a efetividade do direito a partir 
do projeto constitucional e o sistema de valores que impõe Realmente, no 
mundo de hoje, em que as situações da vida se revestem de crescente comple
xidade, não é mais possível aplicar e interpretar o direi to de modo segmentado 
e estanque , o direito civil sem considerar os preceitos construídos sob a égide 
do direito ambiental, do direito do consumidor ou urbanístico. Ou, ainda, a 

2. 	 Vej a-se, no STj, voto vencido do Min. Marco Buzzi , R 'sp 11 50. 7l1 -MG, j. 06.11.201i 
"qualquer aparente antinomia entre as normas é solucionada, modernamen(e, co m a 
observância da Teoria pós-moderna do diálogo das fo nt es, que viabiliza a aplicação 
simultânea, coerente e coordenada de fontes legis lativas plúrimas convergen tes, à luz 
dos valores e princípios albergados pela Const ituição da República, afastanclo-se os 
métodos tradicionais e excludentes de resolução de supostos conflitos normativos. " 

3. 	 Como afirmou o STj: "O mandamento constitucional de proteção do co nsumidor 
deve ser cumprido por todo o sis tema jurídico, em diál ogo de font es, e não somente 
por intermédio do CDC" (STj , REsp 1009591-RS, reI. Min. Na ncy Andrighi, 3.' T,j . 
13.04.2010, DJe 2308.2010) 

4. 	 LORENLI'TTI, Ricardo Lu iz. Teoria da decisão judicial. Fundamentos de direi to. São Paulo: 
Ed. lU, 2010 . 
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visão do processo civil e das normas processuais totalmente apartada das vicis
situdes do dire ito material ao qual se refere determinada demanda. 

Como afirmou o STJ .. aproveitando das lições de Erik Jayme: "Trata-se de 
nova concepção da teoria geral do processo de execução, que, por essa ratio, 
reflete-se na legislação processual esparsa que disciplina microssistemas de 
execução , desde que as normas do CPC possam ser subsidiariamente utilizadas 
para O preenchimento de lacunas. Aplicação, no âmbito processual, da teoria 
do 'diálogo das fontes"'. ' Em síntese , a aplicação, a integração e a interpretação 
das normas jurídicas não mais pressupõem a eliminação de uma das regras 
do sistema, como resultado de uma antinomia ou de um conflito de normas. 
Antes disso, consiSLe no metodo de coordenação e coerência sistemática das 
várias fontes de direito, assegurando a conformidade entre elas e a supremacia 
da Constituição e, mais ainda, dos seus valores e direitos fundamentais. 

O diálogo das fontes é um novo método, um novo paradigma para a solução 
das dificuldades de aplicação do direito atual. A jurisprudência brasileira bem 
recebeu o método do dia logo das fontes em questões que envolviam o proces
so civil , o direito civil, o direito ambiental , o direito do consumidor, o direito 
admi nistrativo e o direito econõmico. Souberam os autores que integram esta 
obra , juristas consagrados , magistrados e doutores da FRGS, sob a direção 
segura de Claudia Lima Marques, avançar, desenvolver e pensar o método do 
diálogo das fontes, sua utilizaçãO no Brasil , e assim contribuir com soluções 
adequadas ao direito contemporâneo. Todo este manancial téorico e prático 
vem aqui refletido com a profundidade e a seriedade que caracterizam a que
rida amiga Claudia. 

Resta-me, as im, apenas cumprimentar a organizadora desta obra, seus au
tores e a Editora Revista dos Tribunais pela excelente iniciativa de publicá-la . 
Trata-se de uma obra de grande valor científico e de inegável utilidade prática 
Uma grande contribuição ao direito brasileiro' 

Brasília , dezembro de 20 ll. 
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5. 	 AgRg no REsp 1030569-RS, reI. Min. Herman Benpmin , 2." 1. , j 03 .12.2009 , OJe 
23.04 .2010. 

 

 




