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Princípios do Direito Civil contemporâneo e os novos campos das normas
jurídicas transterritoriais – Propostas e problematizações para um “código
de princípios”
Luiz Edson Fachin

Resumo: O sentido e o alcance do presente artigo perpassam pelo repensar de uma nova teoria
do direito, apta a abrir o sistema jurídico à complexidade de uma ordem que se volta, de um lado,
à internacionalização das relações econômicas, sociais e jurídicas e, de outro, exige a abertura
normativa do Direito por meio do reconhecimento da força criativa dos fatos e da pluralidade
axiológica existentes nas relações sociais. A finalidade é a seguinte: expor a importância dos
princípios numa dimensão contemporânea do Direito Civil, problematizandoos na perspectiva de
uma ideia codificadora.
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1 Nota prévia
O Direito Civil contemporâneo tem a árdua tarefa de captar as transformações sociais que ocorrem
ao seu entorno, evitando o encastelamento e a reprodução acrítica de definições e abstrações que
não ofereçam resposta às crescentes exigências sociais. Para tanto, impende ancorar tanto os
anseios da sociedade quanto os fundamentos jurídicos nos princípios e na repersonalização do
Direito Civil, que permitem compreender a sociedade como um ambiente complexo de
interssubjetividade no qual pessoas concretas se correlacionam.
Nessa busca incessante pela adequação do Direito à sociedade, como uma das possíveis propostas,
não raro vem à cena a ideia de se elaborar um código latinoamericano de princípios contratuais. O
conceito de codificação, entretanto, de há muito, encontrase em debate aberto no Direito Civil,
guardando tanto críticas quanto elogios. Fato é, entretanto, que uma codificação internacional de
princípios contratuais não pode se dar sob um prisma estritamente sistêmico de Direito, cuja forma
sintetiza o conteúdo e este se reduz à fossilizada interpretação literal dos dispositivos nele
cravados.
(Re)pensar, assim, o Direito sob uma perspectiva crítica é algo essencial e necessário à
operabilidade jurídica do trânsito econômico internacional e à estruturação de um projeto de
codificação principiológica privada transnacional.

2 A força jurídica dos princípios no Direito Civil contemporâneo
Dada a crucial importância dos princípios à construção de uma ordem legal preocupada em oferecer
respostas justas, tempestivas e adequadas às questões de fato que lhe são apresentadas,
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investigarseá a importância jurídica dos princípios no Direito Civil contemporâneo, visando não só
à aeração da doutrina privatista, mas à concreção material dos direitos fundamentais envolvidos na
relação contratual in concreto.
Frente ao espaço rarefeito de que dispomos, impossível seria uma incursão, ainda que breve, à
principiologia clássica, cuja expressão reverbera autores como Anaximandro, Platão e Aristóteles.
Igualmente necessário se faz o recorte epistemológico na própria doutrina moderna, que concentra
autores importantes, como Kant, Esser e Canaris. Desta forma, restringiremos nossa investigação
apenas à Teoria Sistêmica e àquilo que se convencionou chamar de Teoria dos Princípios.

2.1 Teoria Sistêmica
Tercio Sampaio Ferraz Jr., notadamente influenciado pela teoria luhmanniana, partiu do anseio de
Emil Lask de integração do Direito para traçar a importância da sistematização da Ciência Jurídica,
que tem na globalidade o seu fim último. Segundo o jurista do Largo São Francisco, o sistema
jurídico fundarseia sobre (a) o repertório de elementos que o integram; (b) a estrutura que o
organiza; e (c) a unidade que lhe confere coerência interna.2
Destarte, dentro desta filosofia, os princípios são pensados intrassistemicamente, conferindo ao
sistema jurídico o aporte, a unidade e a coerência necessários, de forma que todas as demais
regras (elementos) estruturarseiam sobre eles. Os princípios, entretanto, segundo esta teoria,
apesar de serem considerados sistemicamente basilares, não são passíveis de alterar a significação
da norma aplicável ao caso concreto. Tratase, estritamente, de uma relação entre normas, que
têm cargas axiológicas distintas e se relacionam apenas abstratamente; daí por que violar um
princípio seria mais grave do que violar uma norma.3
Ademais, verificase que, até então, os princípios eram gênero distinto das normas, sendo dotados
de maior abstração e indeterminabilidade, o que lhes atribuía caráter de fundamentalidade dentro
do sistema jurídico, sintetizando em si aquilo que Karl Larenz definiu como sendo o ideal de
direito.4
Entretanto, com a virada hermenêutica do final da década de 1970,5 marcada pela valorização da
Filosofia do Direito, conferiuse abertura semântica ao Direito, passandose a valorizar a
heterogeneidade social, a força criativa dos fatos e o pluralismo jurídico, cuja síntese normativa
somente se revelou possível pela reestruturação da concepção dos princípios.

2.2 Teoria dos Princípios
Nesse momento, essencial se faz a menção à teorização de Ronald Dworkin, tomado aqui como
marco teórico inicial da Teoria dos Princípios. O referido autor, inicialmente preocupado em traçar
uma crítica ao positivismo sistêmico (general attack on Positivism),6 classificou as normas como
gênero do qual derivam as espécies princípios e regras. Segundo Dworkin, as regras seriam
aplicáveis segundo o método do tudo ou nada (allornothing) — sendo válida, a regra seria
aplicável, do contrário, não —, enquanto os princípios necessitariam de um método de ponderação,
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segundo o qual seria necessário avaliar o peso dos princípios colidentes (dimention of weight) para
aplicálos corretamente. Neste caso, os princípios em choque seriam igualmente válidos,
encontrandose, entretanto, em estado de concorrência, o que ensejaria a sua ponderação segundo
o peso de cada um deles dentro do ordenamento jurídico pelo juiz, o qual evidenciaria qual
princípio preponderaria na solução mais adequada ao caso em concreto.7
A seu turno, Robert Alexy desenvolveu importantes contribuições à Teoria dos Princípios. Segundo
ele, os princípios seriam verdadeiros mandados de otimização,8 os quais deveriam atuar conjunta e
paralelamente às regras, de forma a concretizar, por meio delas, sempre que possível, as suas
finalidades intrínsecas, podendo, assim, variar de acordo com as vicissitudes do caso concreto. Vale
mencionar que, para Alexy, regras são necessárias, haja vista o modelo exclusivamente
principiológico (PrinzipienModell des Rechtssystems) conduzir à inoperabilidade prática do próprio
ordenamento, que seria incapaz de concretizar in casu aquilo que ele próprio propõe.9
Dworkin possibilitou a abertura semântica do Direito ao aceitar que os próprios princípios que lhe
dão fundamento também podem entrar em choque, devendose ponderálos. Essa teoria teve
evidente impacto sobre todo o constitucionalismo, não só anglosaxão, mas mundial. Alexy, por
sua vez, possibilitou que essa importância fosse absorvida pelos sistemas mais legalistas, mais
pautados em regras do que em princípios. Com isso, pôdese aproximar os princípios das questões
de fato, conferindolhes a devida importância na apreciação de cada caso concreto, promovendo,
com isso, verdadeira resignificação do modo de pensar o Direito.
Em suma, passouse a perceber o Direito a partir de um olhar póspositivista, cujo objetivo é,
segundo Alberto Calsamiglia, superar o estritamente teórico em prol de um entendimento mais
afinado com o viver contemporâneo.10
A crescente importância da filosofia e a vertiginosa valorização dos princípios, assim, não tardaram
a correr a doutrina civilista e a rapidamente ganhar força e voz com o caminhar afinado à
expressiva teorização de Pietro Perlingieri. Dentro do Direito Civil, não seria exagero considerar
essa reviravolta epistemológica verdadeira Virada de Copérnico.

2.3 Direito Civil constitucional
Perlingieri foi um dos precursores da intitulada constitucionalização do direito civil, que buscou nos
princípios e valores constitucionais, democraticamente erigidos, a (re)significação dos institutos do
direito civil, promovendo a chamada repersonalização do direito privado, que deslocou o foco
jurídico do patrimônio para a pessoa em si. Nesse sentido, o autor italiano afirma que “não existe
um número fechado de hipóteses tuteladas: tutelado é o valor da pessoa sem limites, salvo aqueles
colocados no seu interesse e naqueles de outras pessoas”.11
Há de se destacar que a importância dos princípios está para além da mera orientação ao jurista. O
operador jurídico não deve agir tal qual o navegador que mira o norte, intangível por essência,
sem têlo como fim em si; deve, em verdade, buscar apreender o mandamento principiológico,
sempre que possível, à luz da construção dos fatos concretos. Isso porque os princípios são normas
cuja compreensão transcende o mero raciocínio dogmaticamente enclausurado, devendo ser
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aplicados ao caso concreto visando à sua própria realização.12
Assim, cientes de que os princípios passaram a abrir o Direito privado à ressignificação dos fatos,
promovendo a sua repersonalização, cabe aos juristas questionar não só as regras postas no
sistema jurídico, mas também os valores que este sistema elegeu para figurarem em seu cerne,
uma vez que isto refletirá diretamente sobre os princípios nele consubstanciados.

3 A desterritorialização do Direito privado e a principiologia sem fronteiras
Se outrora inegável foi reconhecer a necessidade de uma profunda transformação no conceito de
sujeito de direito e conferir força normativa aos princípios que fundamentam a ordem jurídica,
hodiernamente igualmente inegável é o reconhecimento da necessidade de se desterritorializar
não apenas o Direito privado como também a principiologia que o conduz.
Entretanto, esta desterritorialização não significa imposição; pelo contrário, deve significar um
debate dialógico entre as diferentes realidades e os diferentes sistemas jurídicos que compõe a
sociedade contemporânea, marcada por suas contradições e suas particularidades, compondo,
segundo Antonio Junqueira de Azevedo, um codificar “interativo, participativo, democrático, pós
moderno”.13
Não se trata, portanto, de homogeneizar, unificar, o direito contratual latinoamericano, seus
conceitos e regras, sintetizandoo em uma “verdade única”, mas de conferirlhe eficácia de normas
principiológicas para que estas possam melhor orientar, sob o manto dos direitos fundamentais e
sob a égide das constituições locais, os contratos firmados entre os particulares, de forma a
contemplar, inclusive, as vicissitudes inerentes aos contratantes. Nesse sentido, destaca Paulo Luiz
Netto Lôbo que “a harmonização é mais indicada aos processos de integração que envolve
convivência de variados direitos nacionais”.14

3.1 Princípios singulares e universais
Defendese, assim, a existência de uma força que perpassará todos os ordenamentos, mas sem
destruirlhes a multiplicidade interpretativa, a filosofia e a história a si inerentes, já que seu
significado é atribuído pelos agentes que, concretamente, se correlacionam. Esta integração, com
respeito à interculturalidade, deve se operar tendose em vista os problemas da realidade
contemporânea, buscandose concretizar os direitos constitucionalmente previstos em cada ordem
jurídica, bem como os direitos fundamentais a elas conectados.
Paulo Luiz Netto Lobo afirma ser a harmonização do Direito, ou de determinados ramos dele, uma
das etapas mais avançadas em uma comunidade de nações, haja vista os pressupostos básicos de
superação de percalços e da busca por integração.15
Entretanto, embora sejam uma constante os discursos acerca da globalização e da
internacionalização das relações privadas, pouco se fala da capacidade das diferentes culturas
envolvidas em absorver, sem sucumbir à própria identidade, as mudanças econômicas e sociais da
globalização decorrentes; estáse diante de um choque de valores, o qual não encontra, no mais
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das vezes, guarida no sistema jurídico posto, significando tão somente a sobreposição de uma
cultura em relação à outra. Para que estes valores culturais minoritários ganhem vez e voz nas
relações interprivadas, importante se faz compreender limites e possibilidades da
transterritorialização dos princípios jurídicos.
Ao se engendrar essa transterritorialização principiológica, as pessoas, informações e titularidades
que interagem globalmente poderão ser mais adequadamente tuteladas pelo Direito, já que este
passará por uma abertura semântica, que transcende o direito positivo e cuja eficácia está
justamente em poder oferecer respostas mais concretas aos anseios contemporâneos captados das
relações de fato, aplicandose à espécie os usos e costumes locais, bem os mandamentos últimos
de uma ordem arrimada em princípios.

3.2 A função nuclear da dignidade da pessoa humana
Os princípios jurídicos, em especial os princípios contratuais, imersos em um mercado global,
devem se pautar pela dignidade da pessoa humana dentro de suas vicissitudes étnicas e culturais,
viabilizando aquilo que Fabíola Morais descreveu por harmonização através de diretivas16 e, com
isso, expondo o direito positivo à luz que emana dos valores construídos socialmente e dos
princípios hábeis a darlhes significância jurídica.
Transterritorializar o Direito privado e fixarlhe princípios hábeis a abarcar a pluralidade cultural e
axiológica existentes na sociedade contemporânea significa conferir ao Direito instrumentos
técnicos para tutelar as relações privadas e orientálas à solidariedade e à justiça, sem as quais a
personalidade e a dignidade humanas jamais poderiam ser adequadamente concretizadas.
Entretanto, segundo a ponderação de McKendrick acerca da aplicabilidade do princípio da boa fé na
União Europeia, não se pode olvidar o papel do operador jurídico dentro de um sistema aberto
como esses, em especial o do juiz, que terá de ajustar o princípio ao caso concreto, buscando
superar eventuais percalços e, se necessário for, fazer ajustes no contrato para evitar o seu
descumprimento.17
A propósito, Antonio Hernandez Gil destaca que dentre as várias concepções de justiça a que
menos encerra o seu conceito contemporâneo é o da igualdade, especialmente a igualdade formal.
Para o autor, “la justicia, en esfera del derecho, tiene un sentido de totalidad que le lleva a ser no
sólo valor, en sí, sino también medida de los demás valores sociales y juridicos”.18
No anseio de pensar em um movimento de integração internacional justo e solidário, importante se
f a z a a n á l i s e d o porquê desta integração, dos motivos e dos objetivos desta crescente
internacionalização das relações subjetivas pessoais e patrimoniais, se o homem de fato está no
centro da estrutura normativa que está a se projetar supranacionalmente sob o pretexto de
amenizar as disparidades entre diferentes legislações e jurisdições. Em suma, impende verificar se
estamos construindo um direito internacional privado voltado ao comércio, à economia de massas,
ou de um direito internacional privado comum, humanista, preocupado com a construção e a com a
proteção da dignidade da pessoa humana.
Desta forma, ainda no tear das considerações de Hernandez Gil acerca da justiça, percebese que o
jurista sério e comprometido guarda papel análogo ao do linguista, que reconhece a importância de
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se estruturar a língua em uma gramática para que o mínimo de comunicação seja uniformemente
difundido, reconhecendo, entretanto, as limitações da gramática frente à língua falada, que se
ocupa das relações e da realidade de fato, permitindo que a comunicação outrora teorizada se
materialize com riqueza infinitamente superior.

4 A natureza dúblice dos contratos – Entre o sujeito de necessidades e a lex mercatoria
Não se pode pretender com a elaboração de um código de princípios a unificação do direito
contratual, mesmo porque isto não se restringe a uma mera questão de fronteiras. Devese
respeitar o pluralismo social e jurídico de cada sociedade, a força criativa dos fatos e as vicissitudes
locais, uma vez que “o território não é apenas o lugar de uma ação pragmática e seu exercício
comporta, também, um aporte da vida, uma parcela de emoção, que permite aos valores
representar um papel”.19
Não obstante o reconhecimento de contratos ligados às vicissitudes locais, não podemos ignorar as
disparidades contratuais havidos nos negócios jurídicos em que uma parte se encontra
notadamente em posição superior à outra, especialmente nas relações que tangem o consumo em
massa. Junto a isso, caminham também as preocupações de uma sociedade de consumo, na qual a
mercadoria é fetichiazada, ganhando vida própria, e o consumidor é reificado, reduzidose a mero
elemento de mercado.20

4.1 Trânsito jurídico e hiperconsumismo
Sob a acurada análise de Pietro Barcellona, evidenciase a transformação da sociedade
contemporânea, que já não mais experimenta uma relação de exploração escancarada, mas sim
velada, reproduzida contratualmente e que se traduz no consumo desenfreado de bens que, muitas
vezes, atendem necessidades criadas por eles próprios. Estáse a falar do momento de passagem
do indivíduo proprietário, produtor, senhor de si, para o indivíduo consumidor.21
Essa transformação da sociedade contemporânea passou, segundo Gilles Lipovetsky, por três
etapas: a primeira, marcada pela formação inicial de uma sociedade de consumo, caracterizouse
pela padronização dos produtos a serem consumidos, bem como pela construção da ideia de marca;
a segunda, assinalada pelo segundo pósguerra, é marcada pela massificação do consumo, cujo
ponto nodal erigese pela democratização de desejos, pela ampliação das possibilidades de
distribuição e de consumo, deslocando da coerção para a sedução, do recalque para a libertação, do
futuro para o presente as promessas de melhoria (ao menos aparente) de vida; e, por fim, a
terceira, caracterizouse pelo consumo globalmente potencializado, no qual as pessoas consomem
desenfreadamente em busca de uma satisfação pessoal que nunca será alcançada, haja vista serem
as aspirações deste consumidor emocional recriadas a todo instante, culminando na chamada
sociedade de hiperconsumo.22
Marca notória da sociedade de hiperconsumo, a efemeridade dos bens nela produzidos conduz à
ampliação da intensidade e da velocidade das relações consumeristas. Este fato deve ser
apreendido pelo jurista contemporâneo para que este possa reservar especial atenção aos
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contratos celebrados em um mercado cada vez mais global, cujos limites são diuturnamente
quebrados e as possibilidades de troca são cada vez maiores macroeconomicamente, ensejando a
tutela adequada destes sujeitos que estão à mercê de um direito internacional privado pautado
quase que única e exclusivamente em uma autonomia da vontade formal, a partir da qual os
interesses de grandes corporações celebram acordos com a vontade viciada destes sujeitos cuja
“única posibilidad de identificación como hombre es mediante el consumo”.23

4.2

Lucro e direitos – Problematizando paradoxos

Tratase, portanto, de questionar os objetivos e a finalidade de um código latinoamericano de
princípios contratuais, que tem por substrato uma demanda fática ambivalente: as empresas
aludiam mais uma segurança para poder expandir o seu mercado, assumindo claramente um papel
de lex mercatoria, enquanto os consumidores necessitam não terem seus direitos fundamentais
violados.
Sabendose que os princípios contratuais podem se prestar a interesses contrapostos, verificase
que estamos diante de um fenômeno paralático, o qual comporta dois lados incompatíveis dentro
de um mesmo nível, mas que, justamente por serem dois lados do mesmo fenômeno, nunca
poderão se encontrar;24 daí a importância do aplicador do Direito, que terá de se valer dos
princípios segundo um juízo crítico de ponderação, devendo sempre estar atento à conformação
real da relação privada de base, sobre a qual incide o princípio sob análise.
Por este motivo, Paulo Luiz Netto Lobo afirma que “a regulação da atividade econômica, para
conter ou controlar os abusos dos poderes privados, é uma conquista de que as sociedades
organizadas não pretendem abrir mão. Sobretudo quando se assiste ao crescimento da
concentração empresarial e de capital e da vulnerabilidade das pessoas que não detêm poder
negocial, principalmente ante a utilização massiva de contratos de adesão a condições gerais
unilateralmente predispostas”. 25 Esta crítica deve conduzir o pensamento de uma principiologia
contratual mais extensa, protetiva e, deste modo, eficaz à realidade em que pretende se inserir.
Esperase, assim, que este “código de princípios”, sem se reduzir ao sentido oitocentista de
codificação, promova uma abertura semântica do direito interno tendente à concretização da
dignidade da pessoa humana, resguardando, com isso, tanto os direitos entre os iguais que venham
a firmar um contrato entre si quanto dos desiguais que venham a aceitar um contrato de adesão
apresentado de modo unilateral por uma grande corporação.

5 A superação do conceito de código – Os princípios como elemento antiformalista do
Direito Civil
Como se pontuou no início desta análise, o formalismo jurídico se pauta na ideia de estrutura e de
sistema para tentar organizar a sociedade, conformandoa em um conjunto de regras organizadas
e hábeis a debelar os eventuais conflitos que nela possam surgir. Essa ideia lógica, não raras
vezes, está ligada à codificação, cujo objetivo está em centralizar as regras aplicáveis de forma a
conferir maior segurança jurídica aos particulares.
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Entretanto, que segurança jurídica é essa? A quem ela tutela? Como pudemos analisar na segunda
e na terceira parte deste artigo, o ordenamento jurídico brevemente sintetiza uma sociedade
ambivalente, contraditória em si, e que reproduz suas vicissitudes e suas relações de exploração.
Por isso, necessária se faz a abertura semântica do ordenamento jurídico, de modo a absorver a
concepção de justiça e de solidariedade, norteadas pela concepção de dignidade da pessoa humana.

5.1 Perspectivas de uma codificação principiológica
Conceber, portanto, um código de princípios que abarquem estes valores, podendo atuar como
verdadeiros mandados de otimização das legislações locais, implica o superar de uma racionalidade
formalista atrelada às codificações em prol do reconhecimento dos fatos como fonte do direito e
que, como tal, deve ser reconhecida e protegida juridicamente.
Com esta crítica em mente, e arrimados no pensamento de Hernandez Gil, afirmase que pensar o
Direito segundo uma mentalidade mais flexível em relação à dogmática, senão antiformalista,
obriga o jurista a repensar o tema da codificação.26 “A nuestro juicio es lo cierto, sin embargo, que
aun aceptado el llamamiento a la vida que mana del movimiento corrector del formalismo, no ha
de llegarse necesariamente a la negación rotunda de la Codificación”.27
Percebese que o formalismo não se encerra na codificação, mas na mentalidade que é codificada.
Assim, a elaboração dialética de princípios hábeis a concretizar a dignidade da pessoa humana no
plano de suas relações privadas não se confunde com a afirmação de um código dotado de verdade
absoluta, de um dogma que deve ser seguido e não questionado. Surge, então, a Codificação como
Problema,28 cujo modo de realização é composto por critérios e fins sensíveis à utilidade daqueles
que são marginalizados pelo direito posto e que não encontram vez na sociedade senão quando
figuram como elementos do próprio mercado que os coloca em situação de marginalidade.
Não cabe mais pensar em codificação como busca por um direito ideal e racional, isento de
transformações fáticas e resignificações axiológicas, bem como não cabe mais pensar em um
direito nacional, que dita as regras de forma monista e soberana. Estamos diante de um direito
plural, fortemente influenciado pela filosofia, pela sociologia e, principalmente, pelas próprias
ações dos sujeitos que pretensamente estão sob seu amparo.

5.2 A codificação como processo
Visando direcionar este repensar da Codificação, Hernandez Gil propõe alguns passos para
entender a codificação.29
O primeiro seria o de não considerar a codificação uma meta imóvel, que permanece estanque no
decurso do tempo.
O segundo passo seria o de não tomar a codificação como um elemento do passado, um mero
marco na história do direito e que hoje não mais guarda correspondência com o mundo dos fatos.
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Após, o terceiro, consubstanciase na caracterização da codificação como processo, c u j a
dinamicidade seria tanto interna (de sua própria estrutura) quanto externa (de seus axiomas
fundantes).
Por quarto estaria o de não se considerar a codificação como um sistema lógicoformal
enclausurado em sua própria racionalidade.
O quinto consubstanciase na atividade revisora daquilo que no código está disposto, atividade esta
que não pode se encerrar no âmbito legislativo, devendo receber importantes contributos e
ressignificações da doutrina e da jurisprudência.
Por fim, em sexto lugar, deve a codificação reconhecer a autonomia do direito em relação a si
própria, de forma a não negar a capacidade transformadora da crítica e dos princípios jurídicos que
a norteiam.
A estes seis passos, incluirseá um sétimo, consubstanciado na teorização de Antonio Junqueira de
Azevedo acerca da codificação do Direito. Este passo consiste no reconhecimento da multiplicidade
de fontes do Direito, tanto materiais (existentes nos mais diferentes grupos sociais e nas mais
distintas nacionalidades) quanto formais (dispostas em um semnúmero de normas jurídicas),30
para que, a partir desse reconhecimento, sejam conferidos aos princípios vetores materiais,
diretrizes, que possibilitem a sua concreção material.31

6 Conclusão
A internacionalização do direito caminha paralelamente à internacionalização da economia e das
relações de consumo, devendose pensar criticamente tanto a elaboração quanto a posterior
aplicação de um código latinoamericano de princípios, uma vez que estes consubstanciarão a
complexidade e as contradições da sociedade hodierna, composta por sujeitos concretos, com suas
respectivas vicissitudes.
Sabendose que os princípios podem ser contrapostos paralaticamente em uma mesma relação
jurídica, podendo tanto serem invocados como lex mercatoria quanto como mandado de otimização
dos valores constitucionais consagrados nas mais diferentes ordens jurídicas, defendese uma nova
teoria do direito, apta a ensejar a abertura do sistema jurídico à complexidade da força criativa dos
fatos e da pluralidade axiológica existentes nas relações sociais concretamente consideradas, as
quais traduzem, em última instância, a materialização da justiça, da solidariedade e da dignidade
da pessoa humana em uma constitucionalização prospectiva do Direito.

Principles of Contemporary Civil Law and the New Fields of TransTerritorial Legal Norms
– Proposals and Problematizations for a “Statute of Principles”
Abstract: The meaning and scope of this article go through the rethinking of a new theory of Law,
able to open the legal system to the complexity of an order that, firstly, deals whit the
internationalization of economic, social and legal relations, and, secondly, demands opening rules
of Law by recognizing the creative force of facts and the axiological plurality of social relations. The
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purpose is: to expose the importance of principles in a contemporary dimension of Civil Law,
questioning them in the context of a coding idea.
Key words: Legal system. Socioeconomic relations. Consumption. Principles. Codification.
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