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Prefác io

Prefaciar uma obra coletiva como esta – dedicada a reflexões críticas 
sobre o direito civil - é, simultaneamente, deixar-se levar pelo prazer e 
assumir um compromisso. O prazer está em testemunhar o caminhar 
exitoso de ex-alunos e colegas de magistério. O compromisso é ser fiel 
aos autores da coletânea que, em doze textos jurídicos, analisam, e pro-
blematizam temas relevantes e atuais, no Brasil e no mundo. 

Entre o prazer e o compromisso, faço o percurso literário, anteci-
pando ao leitor as questões patrimoniais, existenciais e híbridas que são 
delineadas e o olhar dos autores sobre elas.

A análise civilística é introduzida por Marcelo de Mello Vieira, ao 
desenvolver tópico sobre direito civil existencial ou extrapatrimonial, 
dando especial enfoque à autonomia privada e ao exercício de direitos 
fundamentais e de personalidade. 

Três capítulos são voltados aos direitos da personalidade sob a 
perspectiva do biodireito: “O direito à saúde no âmbito da proteção 
dos direitos da personalidade”, escrito por Carla Carvalho; “Direito a 
ser transsexual: uma análise sob a perspectiva do direito ao corpo e à 
integridade física”, de autoria de Marina Carneiro Matos Sillmann, e 
“Eutanásia e indignidade”, desenvolvido por Raphael Furtado Carminate.

O direito contratual e o biodireiro estão conectados, na investiga-
ção sobre a viabilidade jurídica do contrato de gestação de substituição 
onerosa no Brasil, realizada por Beatriz Schettini. 

Interligando direito de família e biodireito, Ana Carolina Brochado 
Teixeira e Anna Cristina de Carvalho Rettore analisam a delicada ques-
tão do consentimento na reprodução assistida post mortem e reflexos no 
direito de família. 
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Tópico polêmico de direito de família é revisitado por Fernando 
Rodrigues Martins no capítulo intitulado “A abertura valorativa do 
conceito de família e o reconhecimento de famílias paralelas”.

Questões patrimoniais controversas de direito de família e direito 
das sucessões são focadas no estudo sobre a sucessão do cônjuge e do 
companheiro, escrito em coautoria por Isabela Thebaldi e Ivi Costa. 

As interações da responsabilidade civil e do direito de família são 
dissecadas no texto voltado para a responsabilidade civil por abandono 
afetivo, escrito a quatro mãos por Rodrigo Almeida Magalhães e Mariana 
de Souza Saraiva.

O alargamento qualitativo da responsabilidade civil é a temática de 
Mônica Queiroz e de Carlos Henrique Fernandes Guerra, no texto que 
aborda o dano temporal em perspectiva autônoma. 

Dois capítulos estão centrados no direito das coisas: um deles, escrito 
Juliano dos Santos Calixto, discorre sobre a outorga onerosa do direito 
de construir no plano diretor de Belo Horizonte; no outro, de autoria 
de Eduardo Moreira Reis, a tônica é o direito real de laje.

Trata-se de uma coleção de escritos jurídicos, na qual a multiplici-
dade das relações da vida privada é revelada nos diversos eixos temáticos, 
que permeiam todo o direito civil. Por isso, vale a pena cada minuto 
destinado sua leitura. 

Belo Horizonte, 27 de abril de 2020

Taisa Maria Macena de Lima1

1 Doutora e Mestre em Direito pela UFMG. Professora da Graduação e do Programa 
de Pós-graduação (mestrado e doutorado) em Direito na PUCMinas.  Ex-bolsista 
do DAAD. Conselheira do KAAD. Desembargadora do Trabalho
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Apresentação

O constante desenvolvimento da sociedade brasileira impõe aos 
juristas nacionais a difícil tarefa de frequentemente revisitar questões e 
de se debruçar em temas novos. No Direito Civil, esse trabalho se mostra 
mais árduo, já que a constitucionalização dessa área do Direito ainda não 
foi inteiramente absorvida.  

Nesse contexto, nós, os organizadores, sentimos necessidade de 
contribuir para a formação do Direito nacional com o lançamento da 
presente obra coletiva, que visa dar continuidade ao trabalho já iniciado 
com o livro “Direito Civil em Debate”, lançado em 2015. Assim como 
no primeiro volume, a atual obra tem como finalidade levar o leitor a 
refletir acerca de temas atuais do Direito Civil brasileiro e, para tanto, nada 
melhor que reunir renomados juristas da área para contribuírem com 
seus pensamentos sobre temas instigantes, trazendo debates necessários 
para a teoria e para a prática civilista.

Os temas abordados neste segundo volume abrangem questões 
referentes à parte geral do Direito Civil, como o exercício dos direitos 
da personalidade nas situações existenciais, e do direito à saúde, como 
os direitos da personalidade e o direito ao próprio corpo das pessoas 
transexuais. Partindo para as obrigações e responsabilidade civil, tem-se 
a análise dos contratos biojurídicos e a gestação de substituição, a análise 
do dano temporal e a responsabilidade civil por abandono afetivo. Em 
relação aos direitos reais é abordado o direito de construir, tendo como 
base o plano diretor do Município de Belo Horizonte e o direito real de 
laje. Já sobre o direito das famílias e sucessões é abordada a abertura do 
conceito de família e o reconhecimento das famílias paralelas, a repro-
dução assistida após a morte de um dos doadores do material genético 
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e o cônjuge e companheiro na sucessão. Por fim, o livro se encerra com 
um instigante artigo sobre eutanásia e indignidade.

Esperamos sinceramente que os artigos presentes nessa obra sejam 
catalisadores de novos questionamentos e, por que não, de novos trabalhos 
tão instigantes como aqueles aqui reunidos.

Desejamos uma boa leitura a todos!

Belo Horizonte, 15 de abril de 2020.

Os organizadores
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