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RESUMO 
 

 

 

A Modernidade teve como características a busca pelas certezas nos campos 

filosófico e científico, o progresso da ciência e da tecnologia, bem como o domínio da 

natureza pelo homem, tudo sob o fundamento de que a Razão seria capaz de encontrar 

todas as respostas e de atender a todas as necessidades dos seres humanos. Assim também 

o Direito, enquanto campo do conhecimento e como ferramenta destinada a resolver os 

conflitos de interesses, procurou se acercar de certezas, desenvolvendo mecanismos 

seguros e institutos determinados, aos quais os fatos da realidade deveriam se amoldar.  

O tempo em que vivemos, porém, é marcado por incertezas em todos os sentidos, já 

que a Razão deu mostras de sua insuficiência para resolver todos os problemas da 

humanidade. Ademais, é flagrante a realidade de que o ser humano não é apenas racional, 

mas também é afetivo, religioso, intuitivo; enfim, o ser humano é complexo. As relações 

jurídicas, que, sob o paradigma moderno, se orientavam exclusivamente pela razão, logo se 

mostraram impregnadas por outros elementos não racionais, a demandar respostas da ciência 

jurídica. A afetividade é um dos aspectos da humanidade, é um dos fatores que compõem a 

personalidade e é um fator determinante para o desenvolvimento integral do ser humano. 

Então, a afetividade é, a um só tempo, um elemento constitutivo do ser humano e um 

fator presente em toda e qualquer conduta humana; é um valor jurídico a reclamar proteção e 

é também um aspecto inerente a toda conduta jurídica. A afetividade encontra-se presente em 

todas as relações jurídicas, mas impregna especialmente as relações de Direito de Família, 

das quais é marco característico. É fator indissociável do ser humano do mesmo modo que a 

racionalidade, posto que não se pode pensar o ser humano destituído de sua racionalidade, 

assim como não se pode compreendê-lo ausente da afetividade.  

Esse reconhecimento é orientado pela virada paradigmática da Modernidade para a 

Pós-Modernidade, pois reconhecer que o ser humano é racional, afetivo, religioso, intuitivo 

etc. é reconhecer a sua complexidade; é olhar para o ser humano em sua integralidade. Por 

isso, pode-se dizer que o estudo da afetividade e de suas implicações na ciência jurídica 

representa um alargamento das fronteiras do nosso conhecimento, em busca da 

compreensão dos seres humanos em sua complexidade. 

Palavras-chave: afetividade; pós-modernidade; virada paradigmática; complexidade; 

interdisciplinaridade. 



 

 

ABSTRACT 
 

 

 

 

Modernity was characterized by the search of certainties in the philosophical and 

scientific fields, by the progress of science and technology, as well as the domination of nature 

by men. This was based on the grounds that Reason would be able to find all the answers to 

fulfill every human need. In the same path, Law, as a field of knowledge and a tool to solve 

interest conflicts, tried to surround itself with certainties, developing mechanisms of safety and 

particular rules according to which the facts of reality should conform.  

Nevertheless, the time we live in is marked in every way with uncertainties, since 

Reason has shown its insufficiency to solve all humanity’s problems. Furthermore, it is a 

flagrant reality that the human being is not only rational, but also affective, religious and 

intuitive – all in all the human being is complex. Juridical relations oriented exclusively by 

Reason in the modern paradigm, soon showed to be impregnated with other non-rational 

elements that demanded answers from the juridical science. Affection is one of the aspects 

of humanity, one of the elements that integrate the personality and it is a determinant factor 

for its integral development. 

Thus, affection is a constitutive element of the human being as well as a present 

factor in all and every human conduct. It is a juridical value that claims protection and is 

inherent in every juridical relation. Affection integrates a juridical conduct, but it 

impregnates especially Family Law relations, being its outstanding characteristic. 

Affection cannot be dissociated from the human being, as well as rationality, since one 

cannot think the human being deprived of its rationality, as well as one cannot understand 

him without affectivity. 

This acknowledgment is oriented by the paradigmatic turning of Modernity to Post-

Modernity, since recognizing that the human being is rational, affective, religious, 

intuitive, etc., is the same as to recognize its complexity; it is to look at the human being in 

its integrality. That is why one can say that the study of affectivity and its implications in 

the juridical science represents the broadening of frontiers of our knowledge, in search of 

the understanding of human beings in its complexity.  

Keywords: affectivity; post-modernity; paradigmatic turning; complexity; 

interdisciplinarity.  
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INTRODUÇÃO 
DIREITO E AFETIVIDADE: ESTUDO SOBRE AS INFLUÊNCIAS 

DOS ASPECTOS AFETIVOS NAS RELAÇÕES JURÍDICAS 
 

 

 

 

É fácil perceber que, de modo geral, os vínculos jurídicos são marcados por algum 

elemento afetivo que os torna especiais. Conquanto esse elemento possa se fazer presente 

em outras modalidades de relação jurídica, é nas relações familiares que ele se faz 

essencial. Hodiernamente, a doutrina e a jurisprudência têm prestado especial atenção a 

esse fato, a ponto de se afirmar, por exemplo, que a paternidade se caracteriza antes pelo 

elemento afetivo do que pelo fator biológico. Além disso, o afeto tem se colocado como 

uma necessidade do ser humano a ser atendida especialmente no âmbito dos núcleos 

familiares, podendo ser exigida reparação judicial em caso de negativa. 

A partir disso, ocorre a necessidade de abordar o tema afetividade, fixar o seu 

conceito e suas peculiaridades, investigar as suas implicações no mundo jurídico e a 

possibilidade de sua determinação como obrigação jurídica. De fato, a partir de um 

conceito de afetividade, pode-se elaborar uma série de desenvolvimentos, mediante 

aproximação com outros conceitos correlatos, com vista ao enfrentamento das inúmeras 

questões que se apresentam à ciência jurídica. Enfim, a fixação do conceito e das 

características da afetividade, a determinação das implicações para o mundo jurídico e da 

possibilidade de ser exigida como obrigação jurídica certamente servirão para uma melhor 

compreensão da matéria por parte de todos aqueles que laboram no Direito. 

Este trabalho é dividido em três partes, num total de sete capítulos. Na primeira 

parte, constituída pelos Capítulos 1 e 2, procuramos estabelecer um conceito de 

afetividade; na segunda, que corresponde aos Capítulos 3, 4 e 5, procuramos entender 

como a afetividade se liga ao Direito; na última parte, envolvendo os Capítulos 6 e 7, 

tratamos da aplicabilidade dos conceitos e teorias aos aspectos práticos da atividade 

jurídica. 

Nossa proposta central é conhecer a afetividade e sua influência sobre as relações 

jurídicas, o que nos leva preliminarmente ao problema do conhecimento. Por isso, no 

Capítulo 1 deste estudo, nos ocupamos da teoria do conhecimento e do seu estágio atual, 

levando em consideração a virada paradigmática da Modernidade para a Pós-Modernidade. 
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Em suma, procuramos entender o modo pelo qual se podem conhecer os objetos na 

contemporaneidade e, por conseguinte, como devemos conhecer a afetividade. No Capítulo 

2, procuramos realizar um esforço interdisciplinar em busca do conceito da afetividade 

fornecido pela Psicologia e pela Psicanálise, encerrando a primeira parte.  

Na segunda parte (Capítulos 3 e 4), que pode ser considerada o núcleo deste trabalho, 

buscamos fazer a ligação da afetividade com o Direito, situando-a como fundamento da 

atividade jurídica e como valor jurídico, bem como indagando sobre a possibilidade de sua 

constituição como obrigação jurídica. 

Na última parte (Capítulos 5 e 6), tentamos dar sentido aos conceitos, teorias e 

conclusões elaborados, evidenciando os modos pelos quais a afetividade se manifesta no 

mundo jurídico e determina a realização do Direito.  
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CONCLUSÕES 
 

 

 

 

É fato que a afetividade revela-se importante nas relações jurídicas de Direito Penal, 

de Direito Civil e de Direito de Família, mas é neste último que se coloca como elemento 

essencial, visto que a família só se constitui a partir de vínculos afetivos, ou seja, não se 

pode falar na constituição da família sem vínculos afetivos. E são exatamente esses 

vínculos entre marido e mulher, entre pais e filhos e entre os parentes de modo geral, que 

avocam as relações jurídicas para o ramo do Direito de Família. No entanto, a afetividade 

tem sido compreendida, cada vez mais, como uma necessidade para o adequado 

desenvolvimento da pessoa, a ser atendida no contexto familiar, razão pela qual muito se 

tem discutido recentemente acerca da possibilidade de se impor juridicamente o dever de 

prestar afeto.  

Convém lembrar, neste passo, que a emancipação feminina desencadeou uma série 

de transformações no meio social e, em especial, nas relações de família, com repercussão 

na ordem jurídica. Uma das consequências da emancipação feminina foi a visibilidade 

para o Direito, com o que a mulher, à medida que passou a fazer parte do poder, procurou 

inserir na apreciação jurídica valores que antes eram inteiramente desconhecidos. Assim, o 

afeto, que antes fazia parte apenas da linguagem feminina, desponta no meio jurídico como 

uma necessidade a ser atendida no âmbito das relações familiares, especialmente nos casos 

de famílias desfeitas. 

Todas essas transformações ocorridas na sociedade e no Direito reclamam a atenção 

daqueles que se ocupam da ciência jurídica, o que inclui o problema da afetividade que, 

conforme se disse, é corolário a todas as relações familiares.  

Mas não é só, pois a afetividade se apresenta como fator inerente ao ser humano e, 

por isso, é ínsita em toda ação, seja no relacionamento entre as pessoas, seja no processo 

de conhecimento do real. Sempre que se diz que o ser humano é um animal racional, deve-

se acrescentar que é também afetivo, posto que assim como a racionalidade é indissociável 

do homem, também a afetividade lhe é inerente. 

A decisão de estudar esse tema nos conduz, inicialmente, à busca do seu conceito e 

de suas características, o que, no entanto, deve ser buscado fora dos limites da ciência 

jurídica. Na Psicologia Comportamental, encontramos um conceito de afetividade, em 
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Badrig Melekian e Pierre Debray-Ritzen, a partir da definição encontrada no Dictionaire 

de la Psychologie Larrouse. Além disso, a busca por um conceito de afetividade nos leva 

necessariamente ao estudo da teoria psicanalítica de Sigmond Freud e da psicologia do 

desenvolvimento de Jean Piaget, o qual nos revela a importância da afetividade como fator 

determinante para a constituição da personalidade.  

Esses estudos nos aproximam da Psicopedagogia, da Antropologia e da Sociologia, 

pois nos fazem perceber a estreita relação entre afetividade e inteligência, isto é, a 

importância da afetividade para o processo de conhecimento do real; nos fazem 

compreender que razão e emoção são igualmente inerentes ao ser humano e, por fim, nos 

ensinam que a afetividade é determinante para o desenvolvimento da personalidade, por 

meio da qual o ser humano se relaciona com os outros seres humanos e com o ambiente 

que o cerca. 

A compreensão de que a afetividade é tão indissociável do ser humano quanto a 

racionalidade harmoniza-se com o pensamento da complexidade, segundo o qual o ser 

humano deve ser considerado com todos os seus atributos: racionalidade, afetividade, 

espiritualidade, transcendentalidade, sociabilidade etc. e não apenas como animal racional.  

Compreender o ser humano em toda a sua complexidade, enquanto ser constituído de 

razão e de emoção, significa superação do paradigma da modernidade, que se fundava na 

disjunção cartesiana entre sujeito e objeto, este dotado de uma essência e aquele de uma 

inteligência; significa repensar toda a teoria do conhecimento, visto que não é mais 

possível afirmar que o homem apreende a essência realidade apenas com a sua inteligência, 

mas sim que no processo de conhecimento há um entrelaçamento, em que o sujeito 

comparece integralmente, com sua complexidade e se envolve com a realidade 

cognoscível, considerada também em suas inúmeras possibilidades; significa dizer que 

toda ação humana tem por fundamento não somente a razão, mas também a afetividade, 

isto é, que a afetividade está na base da conduta humana. Assim, se considerarmos que o 

Direito se ocupa exatamente de regular a conduta humana, a afetividade está na base do 

Direito.  

Os textos consultados, relacionados à Psicologia, à Psicanálise, à Pedagogia e à 

Antropologia, nos dão conta de que essas disciplinas já avançaram muito nesse modo de 

pensar, enquanto o Direito ainda se vê às voltas com as exigências do racionalismo 

moderno. A ideia de que “o homem é um animal racional” ainda prevalece no mundo 

jurídico, em especial quando se exige que o juiz seja imparcial, despindo-se de toda a 

subjetividade para aplicar a lei aos casos concretos; ou quando se exige o cumprimento 
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incondicional dos contratos, com olvide das circunstâncias que envolvem o negócio 

jurídico nele tratado. 

A afetividade está relacionada a essas questões, pois, ao se exigir que o juiz 

simplesmente execute um silogismo (premissa maior, premissa menor e síntese), o que se 

está a exigir verdadeiramente é que ele seja puramente racional, não se deixando levar 

pelos sentimentos e pelas emoções; que se despoje de uma parte considerável de sua 

personalidade, isto é, que deixe de ser ele mesmo em sua inteireza. Do mesmo modo, ao 

interpretar um contrato, se não tivermos presentes as condições subjetivas que envolvem o 

negócio, estaremos deixando de fora dessa interpretação a sua parte mais importante, qual 

seja a sua repercussão sobre o ser humano. 

Portanto, o reconhecimento, proporcionado pelas ciências psicológicas, de que a 

afetividade é constitutiva da personalidade; a contribuição, dada pela Psicopedagogia, de 

que a afetividade e a inteligência participam necessariamente do processo cognitivo; o 

reconhecimento, dado pela Antropologia, de que a razão e a afetividade são conjuntamente 

determinantes da conduta humana, são exigências que precisam ser levadas em conta pela 

ciência jurídica nesta sua fase de reelaboração e de reconstrução.  

Todavia, o reconhecimento de que a afetividade é indissociável da personalidade, 

não quer dizer que o ser humano deixou de ser racional e passou a ser puramente afetivo. 

Ao contrário, significa que a racionalidade deve ser enriquecida para considerar que o 

homem é complexo, assim como também é complexa a realidade que o cerca. Ao 

procurar compreender a realidade, o ser humano age com uma nova forma de razão, que 

pressupõe uma personalidade constituída de corpo e mente, de razão e emoção, de 

inteligência e afetividade. Entretanto, o ser humano percebe e compreende que a 

realidade se compõe de objetos relacionados entre si e, quando essa realidade, a ser 

compreendida, é o próprio ser humano, também se constitui de corpo e alma, razão e 

emoção, inteligência e afetividade etc. 

Sem desconhecer a importância do paradigma moderno para o progresso da 

Humanidade, é necessário avançar em direção ao paradigma da complexidade, que 

concebe o ser humano em toda a sua circunstância, envolvido pela realidade que procura 

conhecer; que concebe a realidade em todas as suas possibilidades, a exemplo da parábola 

do bosque de José Ortega y Gasset.  

Nesse sentido, é possível falar em uma nova racionalidade, ou neorracionalidade, que 

não mais se restringe a destacar um objeto e expurgá-lo de todas as suas possibilidades 

para tentar conhecer a sua essência, nem se resume a conceber um sujeito ideal, abstrato, 
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isento de todas as circunstâncias que possam envolver o ser humano, o qual então se ache 

em condições de conhecer aquele objeto. A nova racionalidade se propõe a considerar o 

sujeito cognoscente como pessoa concreta, inserida num meio ambiente comum e que 

procura conhecer esse ambiente em todas as suas possibilidades. 

A nova racionalidade deve considerar que o ser humano é animal, racional, afetivo, 

espiritual, social, visto que em nenhuma hipótese pode ser dissociado dessas 

características. Todavia, o conhecimento de um objeto implica conhecê-lo em sua 

complexidade, em suas ligações com os demais objetos que compõem o real. E, 

principalmente, a nova racionalidade deve levar em consideração que o ser humano, ao 

tentar conhecer o real, também se acha inserido no real. 

No caso do Direito, lidamos com uma parte da Ética, isto é, com “os 

comportamentos possíveis do ser humano diante dos outros seres humanos”, de modo que 

a afetividade é ínsita àqueles que se propõem a conhecer a realidade jurídica e também 

àqueles que se acham envolvidos nas relações jurídicas. O ser humano que estuda e 

conhece o Direito é um ser humano complexo e a realidade que se procura conhecer é 

ainda mais complexa. 

Isso quer dizer que o legislador, ao elaborar as normas jurídicas, age como ser 

humano racional e afetivo que é; o juiz, ao aplicar a lei aos casos concretos, não mais 

executa um silogismo puramente racional, mas atua com toda a sua personalidade, com os 

seus sentimentos, as suas preferências políticas e religiosas, os seus gostos pessoais; e as 

relações jurídicas devem ser analisadas, antes de tudo, como relações entre pessoas, as 

quais eventualmente podem ser comerciantes, empregados, pais de família, mães etc., 

circunstâncias essas que podem ser determinantes e que devem ser levadas em 

consideração pelo legislador ao elaborar a norma jurídica e pelo juiz quando da solução 

dos litígios. 

Podemos dizer que a afetividade é indissociável do ser humano; a afetividade e a 

razão são determinantes da conduta; a afetividade é característica das relações jurídicas, 

especialmente das relações de Direito de Família; a afetividade é também um valor 

jurídico, visto que é necessária ao desenvolvimento adequado da personalidade da criança 

e à estabilidade do adulto.  

Essas afirmações estão em linha com a derrocada do paradigma moderno, que era 

pautado na disjunção entre sujeito e objeto, na racionalidade pura, ou seja, no 

racionalismo. E se afinam com o movimento denominado pós-moderno, que procura 

compreender o ser humano em sua complexidade, da qual faz parte indissociável o fator 
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afetivo, assim como reconhece a complexidade do real, no qual também se inclui o ser 

humano. 

A rigor, as afirmações acima formuladas representam uma mudança de perspectiva e, 

por isso, um enorme desafio para a ciência jurídica que agora terá que lidar com a 

realidade jurídica à luz dessas asserções. Até onde se sabe, a questão da afetividade vem 

sendo tratada mais em seu aspecto adjetivo do que no aspecto substantivo; ou seja, tem se 

destacado as qualidades da afetividade e sua importância para as relações jurídicas, sem se 

indagar da sua essencialidade. No entanto, podemos pensar que a partir de um conceito 

mais ou menos seguro de afetividade, a ser buscado, num esforço interdisciplinar, no 

âmbito da Psicologia e da Psicanálise, é possível enfrentar as questões que o Direito se 

propõe. 

O presente trabalho tem exatamente esse objetivo: colocar a afetividade no lugar que 

lhe cabe, isto é, no âmago da personalidade humana; na base da conduta; como traço 

característico das relações de Direito de Família e como valor jurídico passível de 

proteção. 



 

 

240 

REFERÊNCIAS 
 

 

 

 

ADORNO, Theodor Wiesengrund. Textos escolhidos. Tradução de Luiz João Baraúna. São 

Paulo: Nova Cultural, 1999 (Coleção Os Pensadores). 

ADORNO, Theodor Wiesengrund. Vida e obra. Consultoria de Paulo Eduardo Arantes. 

São Paulo: Nova Cultural, 1999 (Coleção Os Pensadores). 

ADORNO, Theodor Wiesengrund; HORKHEIMER, Max. Dialética do esclarecimento. 

Tradução de Guido Antônio de Almeida. Rio de Janeiro: Jorge Zahar Editor, 1985. 

ALBUQUERQUE, Fabíola Santos. Adoção à brasileira e a verdade do registro civil. In: 

PEREIRA, Rodrigo da Cunha (Coord.). Anais do V Congresso Brasileiro de Direito de 

Família. Belo Horizonte: IBDFAM, 2006. p. 347-366. 

ALVES, Jones Figueirêdo. Abuso de direito no direito de família. In: PEREIRA, Rodrigo 

da Cunha (Coord.). Anais do V Congresso Brasileiro de Direito de Família. Belo 

Horizonte: IBDFAM, 2006. p. 481-505. 

AMARAL NETTO, Francisco dos Santos. Direito civil: introdução. 6. ed. rev., atual. e 

aum. Rio de Janeiro: Renovar, 2006. 

ANDRADE, Fernando Dias. Poder familiar e afeto numa perspectiva espinozana. In: 

PEREIRA, Rodrigo da Cunha. Anais do V Congresso Brasileiro de Direito de Família. 

Belo Horizonte: IBDFAM, 2006. p. 367-393. 

ARISTÓTELES. A política. Tradução de Baby Abrão. São Paulo: Nova Cultural, 1999 

(Coleção Os Pensadores). 

ARISTÓTELES. Ética a Nicômaco. Tradução de Pietro Nassetti. São Paulo: Martin Claret, 

2003 (Coleção A obra-prima de cada autor). 

ARISTÓTELES. Política, III, 16. Tradução de Baby Abrão. São Paulo: Nova Cultural, 

1999. 



 

 

241 

BADALOTTI, Mariângela. Bioética e reprodução assistida. Disponível em: <http://www. 

pucrs.br/bioetica/cont/ mariangela/bioeticaereproducao.pdf>. Acesso em: 30 ago. 2009. 

BARBOSA, Águida Arruda. Amor e responsabilidade. Boletim do IBDFAM, n. 33, 2006.  

BARBOZA, Heloisa Helena. Embriões excedentários e a lei de biossegurança: o sonho 

confronta a realidade. In: PEREIRA, Rodrigo da Cunha (Org.). Anais do V Congresso 

Brasileiro de Direito de Família. Belo Horizonte: IBDFAM, 2006. 

BARROS, Sérgio Resende de. A ideologia do afeto. Revista Brasileira de Direito de 

Família. Porto Alegre: Síntese, v. 14, jul./set. 2002.  

BARROS, Sérgio Resende de. A tutela constitucional do afeto. In: PEREIRA, Rodrigo da 

Cunha (Coord.). Anais do V Congresso Brasileiro de Direito de Família. Belo Horizonte: 

IBDFAM, 2006. p. 881-889. 

BARROSO, Lucas Abreu (Org.). Introdução crítica do Código Civil. Rio de Janeiro: 

Forense, 2006. 

BARROSO, Lucas Abreu. Situação atual do art. 4º da Lei de Introdução ao Código Civil. 

Revista Brasileira de Direito Constitucional, n. 5, jan./jun. 2005. 

BARROSO, Luís Roberto. Fundamentos teóricos e filosóficos do novo direito 

constitucional brasileiro. In: BARROSO, Luís Roberto (Org.). A nova interpretação 

constitucional. 2. ed. rev. e atual. Rio de Janeiro: Renovar, 2006. 

BARROSO, Luís Roberto. O direito constitucional e a efetividade de suas normas. 8. ed. 

atualizada. Rio de Janeiro: Renovar, 2006. 

BARROSO, Luís Roberto. O neoconstitucionalismo e constitucionalização do direito: o 

triunfo tardio do direito constitucional no Brasil. In: Jus Navigandi, Teresina, ano 9, n. 

851, nov. 2005. Disponível em: <http://jus2.uol.com.br/doutrina/texto.asp?id=7547>. 

Acesso em: 11 mar. 2007. 

BARROSO, Luís Roberto; BARCELLOS, Ana Paula de. O começo da história. A nova 

interpretação constitucional e o papel dos princípios no direito brasileiro. In: BARROSO, 

Luís Roberto (Org.). A nova interpretação constitucional. 2. ed. rev. e atual. Rio de 

Janeiro: Renovar, 2006. 



 

 

242 

BAUMAN, Zygmunt. A arte da vida. Tradução de Carlos Alberto Medeiros. Rio de 

Janeiro: Jorge Zahar Editor, 2008. 

BAUMAN, Zygmunt. Amor líquido: sobre a fragilidade dos laços humanos. Tradução de 

Carlos Alberto Medeiros. Rio de Janeiro: Jorge Zahar Editor, 2004. 

BAUMAN, Zygmunt. Globalização: as consequências humanas. Tradução de Marcus 

Penchel. Rio de Janeiro: Jorge Zahar Editor, 1999. 

BAUMAN, Zygmunt. Modernidade líquida. Tradução de Plínio Dentzien. Rio de Janeiro: 

Jorge Zahar Editor, 2001. 

BERMAN, Marshall. Tudo o que é sólido se desmancha no ar: a aventura da modernidade. 

Tradução de Carlos Felipe Moisés e Ana Maria L. Ioratti. São Paulo: Schwarcz, 1986. 

BIANCA, Cesare Massimo. Diritto civile. 2. ed. Milano: Giuffrè, 2000. 

BITTAR, Eduardo Carlos Bianca. A justiça em Aristóteles. 3. ed. Rio de Janeiro: Forense 

Universitária, 2005. 

BITTAR, Eduardo Carlos Bianca. Família, sociedade e educação: um ensaio sobre 

individualismo, amor líquido e cultura pós-moderna. Revista Brasileira de Direito de 

Família, nov./dez. 2007. 

BITTAR, Eduardo Carlos Bianca. O direito na pós-modernidade. Rio de Janeiro: Forense 

Universitária, 2005. 

BOBBIO, Norberto. A era dos direitos. Tradução de Carlos Nelson Coutinho. 

Apresentação de Celso Lafer. Rio de Janeiro: Elsevier, 2004. 

BOBBIO, Norberto. Teoria do ordenamento jurídico. Tradução de Maria Celeste C. J. 

Santos. Apresentação de Tércio Sampaio Ferraz Júnior. 10. ed. Brasília: Editora da 

Universidade de Brasília, 1999. 

BONAVIDES, Paulo. Curso de direito constitucional. 18. ed. São Paulo: Malheiros, 2006. 

BORGES, Rosana Cardoso Brasileiro. Proibição de disposição e de limitação voluntária 

dos direitos de personalidade no Código Civil de 2002: crítica. In: BARROSO, Lucas 

Abreu (Org.). Introdução crítica do Código Civil. Rio de Janeiro: Forense, 2006. 



 

 

243 

BRAUNER, Maria Cláudia Crespo. Clonagem humana: algumas premissas para o debate 

jurídico. Disponível em: <http://www.ufrgs.br/bioetica/clobrau.htm>. Acesso em: 30 ago. 

2009. 

BRUNO, Denise Duarte. Posse do estado de filho. In: PEREIRA, Rodrigo da Cunha 

(Coord.). Anais do III Congresso Brasileiro de Direito de Família. Belo Horizonte: Del 

Rey, 2002. p. 461-472. 

CARLOS, Jairo Gonçalves. Interdisciplinaridade no ensino médio: desafios e 

potencialidades. Disponível em: <http://www.unb.br/ppgec/dissertacoes/proposicoes/ 

proposicao_jairocarlos.pdf>. Acesso em: 27 dez. 2008 

CARVALHO NETO, Inácio de. Responsabilidade civil no direito de família. 2. ed. 

Curitiba: Juruá, 2005. 

CASSETTARI, Cristiano. Aspectos controvertidos na sucessão decorrente da união 

estável. In: BARROSO, Lucas Abreu. (Org.). Introdução crítica ao Código Civil. Rio de 

Janeiro: Forense, 2006. 

CASTRO, Ronaldo Souza de; OLIVEIRA, Renato José de. Cognição, dialética e educação 

ambiental. In: LOUREIRO, Carlos Frederico B.; LAYRARGUES, Philippe Pomier; 

CASTRO, Ronaldo Souza de (Org.). Pensamento complexo, dialética e educação 

ambiental. São Paulo: Cortez, 2006. p. 187-210. 

CAVALIERI FILHO, Sérgio. Programa de responsabilidade civil. 6. ed. rev. e aum. São 

Paulo: Malheiros, 2005. 

CHAUÍ, Marilena de Souza; FEREZ, Olegária Chaim. Nietzsche: vida e obra. São Paulo: 

Nova Cultural, 1999 (Coleção Os Pensadores). 

CHAUÍ, Marilena. Heidegger: vida e obra. São Paulo: Nova Cultural, 1999 (Coleção Os 

Pensadores). 

CHAUÍ, Marilena. Pascal: vida e obra. São Paulo: Nova Cultural, 1999 (Coleção Os 

Pensadores). 

CIANCI, Mirna. O valor da reparação moral. 3. ed. São Paulo: Saraiva, 2009. 



 

 

244 

CORTIANO JÚNIOR, Eroulths. Alguns apontamentos sobre os chamados direitos da 

personalidade. In: FACHIN, Luiz Edson (Coord.). Repensando fundamentos do direito 

civil contemporâneo. Rio de Janeiro: Renovar, 1998. 

COSTA, Jurandir Freira. Família e dignidade. In: PEREIRA, Rodrigo da Cunha. Anais V 

Congresso Brasileiro de Direito de Família. Belo Horizonte: IBDFAM, 2006. 

DEBRAY-RITZEN, Pierre; MELEKIAN, Badrig. Perturbações do comportamento da 

criança. Tradução de Berenice Fialho Moreira. São Paulo: Círculo do Livro, sob licença da 

Ed. Nova Fronteira, s.d.  

DELGADO, Mário Luiz Régis. Direitos da personalidade nas relações de família. In: 

PEREIRA, Rodrigo da Cunha. Anais do V Congresso Brasileiro de Direito de Família. 

Belo Horizonte: IBDFAM, 2006. p. 679-739. 

DELGADO, Mário. O novo Código Civil e a inseminação artificial. Disponível em: 

<http://www.intelligentia juridica.com.br/v3/artigo_visualizar.php?id=656>. Acesso em: 

30 ago. 2009. 

DELINSKI, Julie Cristine. O novo direito da filiação. São Paulo: Dialética, 1997. 

DESCARTES, René. Discurso do método. Tradução de Enrico Corvsieri. São Paulo: Nova 

Cultural, 1999 (Coleção Os Pensadores). 

DIAS, Maria Berenice. Conversão de separação de corpos em divórcio: salutar novidade. 

In: BARROSO, Lucas Abre. (Org.). Introdução crítica ao Código Civil. Rio de Janeiro: 

Forense, 2006. p.449-461. 

DIAS, Maria Berenice. Filiação homoafetiva. In: PEREIRA, Rodrigo da Cunha. Anais do IV 

Congresso Brasileiro de Direito de Família. Belo Horizonte: Del Rey, 2004. p. 393-398. 

DIAS, Maria Berenice. Manual de direito das famílias. 2. ed. Porto Alegre: Livraria do 

Advogado, 2007. 

DIAS, Maria Berenice. Manual de direito das famílias. 5. ed. São Paulo: RT, 2008. 

DINIZ, Maria Helena. Curso de direito civil brasileiro. 19. ed. rev. e atualizada. São 

Paulo: Saraiva, 2005. v. 7 – Responsabilidade civil. 



 

 

245 

DINIZ, Maria Helena. Curso de direito civil brasileiro. São Paulo: Saraiva, 2005. v. 1 – 

Teoria geral do direito civil. 

DINIZ, Maria Helena. Curso de direito civil brasileiro. 19. ed. São Paulo: Saraiva, 2004. 

v. 5 – Direito de família. 

DINIZ, Maria Helena. O estado atual do biodireito. 3. ed. São Paulo: Saraiva, 2006. 

EDELMAN, Bernard. La dignité de la personne humaine, un concept nouveau. In: PAVIA, 

Marie-Luce; REVET, Thierry (Coord.). La dignité de la personne humaine. Paris: 

Économica, 1999. 

FACHIN, Luiz Edson. Estatuto do patrimônio mínimo. 2. ed. Rio de Janeiro: Renovar, 

2006. 

FACHIN, Luiz Edson. Teoria crítica do direito civil: à luz do novo Código Civil 

brasileiro. 2. ed. rev. e atual. Rio de Janeiro: Renovar, 2003. 

FARIAS, Cristiano Chaves de. A tutela jurídica da confiança aplicada ao direito de família. 

In: PEREIRA, Rodrigo da Cunha (Coord.). Anais do V Congresso Brasileiro de Direito de 

Família. Belo Horizonte: IBDFAM, 2006. p. 241-271. 

FAZENDA, Ivani. Interdisciplinaridade-transdisciplinaridade: visões culturais e 

epistemológicas. In: FAZENDA, Ivani (Org.). O que é interdisciplinaridade. São Paulo: 

Cortez, 2008. 

FERRARO JÚNIOR, Luiz Antônio. Recifes, arquipélagos, faróis e portos: navegando no 

oceano de incertezas da educação ambiental. In: LOUREIRO, Carlos Frederico B., 

LAYRARGUES, Philippe Pomier; CASTRO, Ronaldo Souza de (Org.). Pensamento 

complexo, dialética e educação ambiental. São Paulo: Cortez, 2006. 

FERREIRA, Aurélio Buarque de Holanda. Novo dicionário Aurélio da língua portuguesa. 

2. ed. rev. e aum. 18. reimp. Rio de Janeiro: Nova Fronteira, 1986. 

FERREIRA, Jussara Suzi Assis Borges Nasser; RÖRHMANN, Konstanze. As famílias 

pluriparentais ou mosaicos. In: PEREIRA, Rodrigo da Cunha. Anais do V Congresso 

Brasileiro de Direito de Família. Belo Horizonte: IBDFAM, 2006. p. 507-529. 



 

 

246 

FOUCAULT, Michel. Vigiar e punir: nascimento da prisão. Tradução de Raquel 

Ramalhete. 35. ed. Petrópolis, RJ: Vozes, 2008. 

FRANÇA, Rubens Limongi. Manual de direito civil. São Paulo: RT, 1980. v. 1. 

FREIRE, Paulo. Pedagogia do oprimido. 44. ed. Rio de Janeiro: Paz e Terra, 2005. 

FREITAS, Maria Ester; HELOANI, Roberto; BARRETO, Margarida. Assédio moral no 

trabalho. São Paulo: Cengage Learning, 2008. 

FREUD, Sigmund. Totem e tabu e outros trabalhos. Tradução de Jayme Salomão. Rio de 

Janeiro: Imago, 1996. v. XIII (Obras psicológicas completas). 

GAMBOGI, Luís Carlos Balbino. Direito: razão e sensibilidade (as intuições na 

hermenêutica jurídica). Belo Horizonte: Del Rey, 2005. 

GARDNER, Richard A. A syndrome de alienação parental. Tradução de Rita Rafaeli. 

Disponível em: <http://http://www.scribd.com/doc/6155591/Sindrome-da-Alienacao-

Parental-Richard-Gardner>. Acesso em: 2 nov. 2009. 

GIANETTI, Eduardo. Felicidade: diálogos sobre o bem-estar na civilização. 9. reimp. São 

Paulo: Companhia das Letras, 2002. 

GOLDANI, Ana Maria. As famílias no Brasil contemporâneo e o mito da desestruturação. 

Disponível em: <http://www.pagu.unicamp.br/files/cadpagu/Cad01/pagu01.06.pdf>. 

Acesso em: 15 set. 2009. 

GOLDANI, Ana Maria. Família, gênero e políticas: famílias brasileiras nos anos 90 e seus 

desafios como fator de proteção. Disponível em: <http://200.130.7.5/spmu/estudos_ 

pesquisas/estudos/familia_genero.pdf. Acesso em: 15 set. 2009. 

GOLDIM, José Roberto. Bioética complexa: uma abordagem abrangente para o processo 

de tomada de decisão. Revista da Associação Médica do Rio Grande do Sul. Porto Alegre, 

jan./mar. 2009. 

GOMES, Orlando. Introdução ao direito civil. 6. ed. Rio de Janeiro: Forense, 1979. 

GOMES, Orlando. Obrigações. 6. ed. Rio de Janeiro: Forense, 1981. 



 

 

247 

GONÇALVES, Carlos Roberto. Responsabilidade civil. 9. ed. revista de acordo com o 

novo CC. São Paulo: Saraiva, 2005. 

GRISARD FILHO, Valdyr. Famílias reconstituídas, novas relações depois das separações, 

parentesco e autoridade parental. In: PEREIRA, Rodrigo da Cunha. Anais IV Congresso 

Brasileiro de Direito de Família. Belo Horizonte: IBDFAM/Del Rey, 2004. p. 657-675. 

GROENINGA, Giselle Câmara. Descumprimento do dever de convivência: danos morais 

por abandono afetivo. In: HIRONAKA, Giselda Maria Fernandes Novaes (Coord.). A 

outra face do Poder Judiciário. São Paulo: Del Rey, 2005. p. 402-432. 

GROENINGA, Giselle Câmara. Direito e psicanálise: um novo horizonte epistemológico. 

In: PEREIRA, Rodrigo da Cunha. Anais IV Congresso Brasileiro de Direito de Família. 

Belo Horizonte: IBDFAM/Del Rey, 2004. 

GROENINGA, Giselle Câmara. Família: um caleidoscópio de relações. In: PEREIRA, 

Rodrigo da Cunha; GROENINGA, Giselle Câmara (Coord.). Direito e psicanálise. Rio de 

Janeiro: Imago, 2003. 

GROENINGA, Giselle Câmara. O direito à integridade psíquica e o livre desenvolvimento 

da personalidade. In: PEREIRA, Rodrigo da Cunha. Anais do V Congresso Brasileiro de 

Direito de Família. Belo Horizonte: IBDFAM, 2006. p. 439-455. 

GUIMARÃES, Carlos Antonio Fragoso. Erich Fromm: psicologia, ética, humanismo e a 

liberdade de ser humano. Disponível em: <http://www.geocities.com/Vienna/2809/ 

Fromm.html>. Acesso em: 10 jan. 2008. 

HABERMAS, Jürgen. Direito e democracia: entre facticidade e validade. Tradução de 

Flávio Bueno Siebeneichler. 2. ed. Rio de Janeiro: Tempo Brasileiro, 2003. v. I. 

HABERMAS, Jürgen. Direito e democracia: entre facticidade e validade. Tradução de 
Flávio Bueno Siebeneichler. 2. ed. Rio de Janeiro: Tempo Brasileiro, 2003. v. II. 

HALL, Calvin S.; NORDBY, Vernon J. Introdução à psicologia junguiana. Tradução de 
Heloysa de Lima Dantas. São Paulo: Cultrix, s/d. 

HELLER, Agnes; FEHÉR, Ferenc. A condição política pós-moderna. Tradução de Marcos 
Santarrita. 2. ed. Rio de Janeiro: Civilização Brasileira, 2002. 

 



 

 

248 

HIRONAKA, Giselda Maria Fernandes Novaes. Contrato: estrutura milenar de fundação 
do direito privado. In: BARROSO, Lucas Abreu (Org.). Introdução crítica ao Código 
Civil. Rio de Janeiro: Forense, 2006. 

HIRONAKA, Giselda Maria Fernandes Novaes. Responsabilidade civil na relação 

paterno-filial. Novos Estudos Jurídicos – Revista Semestral do Curso de Pós-Graduação 

Stricto Sensu em Ciência Jurídica da Univali, ano VII, n. 14, abr. 2002. 

HIRONAKA, Giselda Maria Fernandes Novaes. Responsabilidade pressuposta. Belo 

Horizonte: Del Rey, 2005. 

HIRONAKA, Giselda Maria Fernandes Novaes. Sobre peixes e afetos: um devaneio acerca 

da ética no direito de família. In: PEREIRA, Rodrigo da Cunha (Coord.). Anais do V 

Congresso Brasileiro de Direito de Família. Belo Horizonte: IBDFAM, 2006. p. 424-437. 

HORKHEIMER, Max. Eclipse da razão. Tradução de Sebastião Uchoa Leite. São Paulo: 

Centauro, 2002. 

HUME, David. Investigação acerca do entendimento humano. Tradução de Anoar Aiex. 

São Paulo: Nova Cultural, 1999 (Coleção Os Pensadores). 

IHERING, Rudolf von. Luta pelo direito. Tradução de João Vasconcelos. 22. ed. Rio de 

Janeiro: Forense, 2003. 

JAPIASSU, Hilton. Interdisciplinaridade e patologia do saber. Rio de Janeiro: Imago, 

1976. 

KANT, Immanuel. Crítica da razão pura. Tradução de Valério Rohden e Udo Bardur 

Moosburger. São Paulo: Nova Cultural, 1999 (Coleção Os Pensadores). 

KANT, Immanuel. Fundamentação da metafísica dos costumes. Tradução de Paulo 

Quintela. São Paulo: Nova Cultural, 1980 (Coleção Os Pensadores). 

KANT, Immanuel. Fundamentação da metafísica dos costumes. Tradução de Leopoldo 

Holzbach. São Paulo: Martin Claret, 2005 (Coleção A obra-prima de cada autor). 

KAUFMANN, Arthur. Filosofia do direito. Tradução de Antônio Ulisses Cortês. 2. ed. 

Lisboa: Fundação Calouste Gulbenkian, 2007. 



 

 

249 

KAUFMANN, Arthur. La filosofia del derecho en la posmodernidad. 2. ed. Santa Fé de 

Bogotá: Temis, 1998. 

KELCH, Rita. Clonagem humana e os direitos da personalidade. São Paulo: Método, 

2009. 

KELSEN, Hans. O problema da justiça. Tradução de João Baptista Machado. 3. ed. São 

Paulo: Martins Fontes, 1998. 

KELSEN, Hans. Teoria pura do direito. Tradução de João Baptista Machado. 6. ed. São 

Paulo: Martins Fontes, 2000. 

KOTTOW, Miguel. Bioética del comienzo de la vida ?cuantas veces comienza la vida? In: 

Revista de Bioética e Ética Médica da Conselho Federal de Medicina, v. 9, p. 25-42, 2001. 

LA TAILLE, Yves de. O lugar da interação social na concepção de Jean Piaget. In: LA 

TAILLE, Yves de; OLIVEIRA, Marta Kohl de; DANTAS, Heloísa. Piaget, Vygotsky e 

Wallon: teorias psicogenéticas em discussão. São Paulo: Summus, 1992. 

LEIBNIZ, Gottfried Wilhelm. Novos ensaios sobre o entendimento humano. Tradução de 

João Luiz Baraúna, Consultoria de Marilena de Souza Chauí. São Paulo: Nova Cultural, 

1999 (Coleção Os Pensadores). 

LERBERT, Georges. Piaget. Tradução de Nadyr de Salles Penteado. São Paulo: Nacional, 

1976. 

LOBO, Paulo Luiz Netto. A nova principiologia do direito da família e suas repercussões. 

In: HIRONAKA, Giselda Maria Fernandes Novaes; TARTUCE, Flávio; SIMÃO, José 

Fernando (Coord.). Direito de família e das sucessões: temas atuais. Rio de Janeiro: 

Forense; São Paulo: Método, 2009. p. 1-19. 

LOBO, Paulo Luiz Netto. Direito ao estado de filiação e direito à origem genética: uma 

distinção necessária. In: PEREIRA, Rodrigo da Cunha. Anais do IV Congresso Brasileiro 

de Direito de Família. Belo Horizonte: Del Rey, 2004. p. 505-530. 

LOBO, Paulo Luiz Netto. Entidades familiares constitucionalizadas: para além do numerus 

clausus. In: PEREIRA, Rodrigo da Cunha. Anais do III Congresso Brasileiro de Direito de 

Famíli., Belo Horizonte: Del Rey, 2002. p. 89-107. 



 

 

250 

LOBO, Paulo Luiz Netto. Paternidade socioafetiva e o retrocesso da súmula n. 301/STJ. 

In: PEREIRA, Rodrigo da Cunha. Anais V Congresso Brasileiro de Direito de Família. 

Belo Horizonte: IBDFAM, 2006. p. 795-810. 

LOBO, Paulo Luiz Netto. Princípio jurídico da afetividade na filiação. Jus Navigandi, 

Teresina, ano 4, n. 41. Disponível em: <http://www1.jus.com.br/doutrina/texto. 

asp?id=527>. Acesso em: 6 nov. 2004. 

LOCKE, John. Ensaio acerca do entendimento humano. Tradução de Anoar Aiex. São 

Paulo: Nova Cultural, 1999 (Coleção Os Pensadores). 

LYOTARD, Jean-François. A condição pós-moderna. Tradução de Ricardo Corrêa 

Barbosa. Posfácio de Silviano Santiago. 10. ed. Rio de Janeiro: José Olímpio, 2008. 

MADALENO, Rolf. A tutela cominatória no direito de família. In: PEREIRA, Rodrigo da 

Cunha Perera (Coord.). Anais do III Congresso Brasileiro de Direito de Família. Belo 

Horizonte: Del Rey, 2002. p. 533-563. 

MATTOS, Ana Carla Harmatiuk. Aspectos jurídicos das famílias homossexual, simultânea 

e solidária. In: HIRONAKA, Giselda Maria Fernandes Novaes; TARTUCE, Flávio; 

SIMÃO, José Fernando (Coord.). Direito de família e das sucessões: temas atuais. Rio de 

Janeiro: Forense; São Paulo: Método, 2009. p. 383-404. 

MATOS, Ana Carla Harmatiuk. Filiação e homoafetividade. In: PEREIRA, Rodrigo da 

Cunha (Coord.). Anais do V Congresso Brasileiro de Direito de Família. São Paulo: 

IOB/Thompson, 2006. p. 71-101. 

MATURANA, Humberto. Cognição, ciência e vida cotidiana. Organização e tradução de 

Cristina Magro e Victor Paredes. 2ª reimp. Belo Horizonte: Editora da UFMG, 2006. 

MATURANA, Humberto. Emoções e linguagem na educação e na política. Tradução de 

José Fernando Campos Fortes. 4ª reimp. Belo Horizonte: Editora da UFMG, 2005. 

MICELI, Vincenzo. Principii di filosofia del diritto. 2. ed. Milano: Via Ausonio, s/d. 

MIGUEL FILHO, Raduan. O direito/dever de visitas, convivência familiar e multas 

cominatórias. In: Rodrigo da Cunha Pereira. Anais V Congresso Brasileiro de Direito de 

Família. Belo Horizonte: IBDFAM, 2006. p. 811-818. 



 

 

251 

MIRABETE, Júlio Fabrini. Manual de direito penal. 4. ed. rev. e ampl. São Paulo: Atlas, 

1989. v. 1. 

MONTEIRO, Washington de Barros. Curso de direito civil, parte geral. 19. ed. rev. e 

atual. São Paulo: Saraiva, 1979. 

MORAES, Maria Celina Bodin de. A caminho de um direito civil constitucional. Revista 

Estado, Direito e Sociedade, Rio de Janeiro, PUC-RJ, v. I, 1991.  

MORAES, Maria Celina Bodin de. A constitucionalização do direito civil e seus efeitos 
sobre a responsabilidade civil. Revista Direito, Estado e Sociedade, v. 9, ano 29, p. 233-
258, jul./dez. 2006. 

MORAES, Maria Celina Bodin de. A família democrática. In: PEREIRA, Rodrigo da 
Cunha. Anais V Congresso Brasileiro de Direito de Família. Belo Horizonte: IBDFAM, 
2006. p. 613-661. 

MORAES, Maria Celina Bodin de. Danos morais e relações de família. In: PEREIRA, 
Rodrigo da Cunha. Anais do IV Congresso Brasileiro de Direito de Família. Belo 
Horizonte: Del Rey, 2004. p. 399-415. 

MORAES, Maria Celina Bodin de. Deveres parentais e responsabilidade civil. Revista 
Brasileira de Direito de Família, n. 31, p. 39-66, 2005. 

MOREIRA FILHO, José Roberto. Conflitos jurídicos da reprodução humana assistida. 
Disponível em: <http://jus2.uol.com.br/doutrina/texto.asp?id=2588>. Acesso em: 30 ago. 
2009. 

MORIN, Edgar. Introdução ao pensamento complexo. Tradução de Eliane Lisboa. Porto 
Alegre: Sulina, 2005. 

MORIN, Edgar. Os sete saberes necessários à educação do futuro. Tradução de Catarina 
Eleonora F. da Silva e Jeanne Sawaya. Revisão técnica de Edgar de Assis Carvalho. 10. ed. 
São Paulo: Cortez; Brasília, DF: Unesco, 2005. 

MOTTA, Maria Antonieta Pisano. Compartilhando a guarda no consenso e no litígio. In: 

PEREIRA, Rodrigo da Cunha. Anais do V Congresso Brasileiro de Direito de Família. 

Belo Horizonte: IBDFAM, 2006. p. 591-601. 

NIETZSCHE, Friedrich Wilhelm. A ciência gaia. Livro V, § 343: nós, os sem-medo; 

Assim falou Zaratustra, 2ª parte, dos compassivos; Humano, demasiado humano. Tradução 

de Rubens Rodrigues Torres Filho. São Paulo: Nova Cultural, 1999.  



 

 

252 

NIETZSCHE, Friedrich Wilhelm. Além do bem e do mal. Tradução de Paulo César de 

Souza. São Paulo: Companhia das Letras, 2005. 

NIETZSCHE, Friedrich Wilhelm. O crepúsculo dos ídolos ou a filosofia a golpe de 

martelos. Tradução de Edson Bini e Márcio Pugliesi. São Paulo: Hemus, 1976. 

NIETZSCHE, Friedrich Wilhelm. Para além do bem e do mal: prelúdio de uma filosofia 

do porvir. São Paulo: Nova Cultural, 1999 (Coleção Os Pensadores). 

NORONHA, Fernando. Direito das obrigações. São Paulo: Saraiva, 2003. v.1. 

OLIVEIRA, Armando Mora de. Wittgenstein: vida e obra. São Paulo: Nova Cultural, 1999 

(Coleção Os Pensadores). 

OLIVEIRA, Euclides Benedito de. A escalada do afeto no direito de família: ficar, 

namorar, conviver, casar. In: PEREIRA, Rodrigo da Cunha (Coord.). Anais do V 

Congresso Brasileiro de Direito de Família. Belo Horizonte: IBDFAM, 2006. p. 241-346. 

OLIVEIRA, Roberto Cardoso. Razão e afetividade: o pensamento de Lucien Lévy-Brühl. 

2. ed. Brasília: Editora da Universidade de Brasília, 2002. 

ORTEGA Y GASSET, José. Meditaciones del Quijote. Madrid: Revista Del Occidente en 

Alianza Editorial, 2005. 

PASCAL, Blaise. Pensamentos. Tradução de Olívia Bauduh. São Paulo: Nova Cultural, 

1999 (Coleção Os Pensadores). 

PEREIRA, Caio Mário da Silva. Instituições de direito civil. 1. ed. Rio de Janeiro: Forense, 

1992. v. V – Direito de família. 

PEREIRA, Caio Mário da Silva. Instituições de direito civil. 16. ed. revista e atualizada de 

acordo com o Código Civil de 2002. Rio de Janeiro: Forense, 2004. v. V. 

PEREIRA, Caio Mário da Silva. Instituições de direito civil. 5. ed. Rio de Janeiro: Forense, 

1993. v. I – Introdução ao direito civil e teoria geral de direito civil. 

PEREIRA, Rodrigo da Cunha. Direito de família: uma abordagem psicanalítica. 3. ed. 

rev., atual. e ampl. Belo Horizonte: Del Rey, 2003. 



 

 

253 

PEREIRA, Rodrigo da Cunha. Princípios fundamentais norteadores para o direito de 

família. Belo Horizonte: Del Rey, 2005. 

PEREIRA, Rodrigo da Cunha. Uma principiologia para o direito de família. In: PEREIRA, 

Rodrigo da Cunha. Anais V Congresso Brasileiro de Direito de Família. Belo Horizonte: 

IBDFAM, 2006. 

PERLINGIERI, Pietro. Perfis do direito civil. Tradução de Maria Cristina de Cicco. 2. ed. 

Rio de Janeiro: Renovar, 2002. 

PERROT, Michele. O nó e o ninho. Veja, 25 anos: reflexões para o futuro. São Paulo: 

Abril, 1993. 

PESSANHA, José Américo Motta. Os pré-socráticos. São Paulo: Nova Cultural, 1999 

(Coleção Os Pensadores). 

PESSANHA, José Américo Motta. Santo Agostinho: vida e obra. São Paulo: Nova 

Cultural, 1999 (Coleção Os Pensadores). 

PIOVESAN, Flávia; IKAWA, Daniela. A violência doméstica contra a mulher e a proteção 

dos direitos humanos. In: SÃO PAULO (ESTADO). Procuradoria Geral do Estado. Grupo 

de Trabalho de Direitos Humanos. Direitos humanos no cotidiano jurídico. São Paulo: 

Centro de Estudos da Procuradoria Geral do Estado, 2004, p. 43-70. 

PLASTINO, Carlos Alberto. O primado da afetividade: a crítica freudiana ao paradigma 

moderno. Rio de Janeiro: Relume Dumará, 2001. 

PLATÃO. A República. Tradução de Enrico Corvisieri. São Paulo: Nova Cultural, 1999 

(Coleção Os Pensadores). 

PRADO, Lídia Reis de Almeida. O juiz e a emoção: aspectos da lógica da decisão judicial. 

4. ed. Campinas: Millennium, 2008. 

RAWLS, John. Uma teoria da justiça. Tradução de Almiro Pisetta e Lenita Maria Rimoli 

Esteves. São Paulo: Martins Fontes, 2002. 

REALE, Miguel. A boa-fé no Código Civil. Disponível em: <http:// www.miguelreale. 

com.br>. Acesso em: 16 ago. 2003.  



 

 

254 

REALE, Miguel. Espírito da nova lei civil. Disponível em: <http:// www.miguelreale. 

com.br>. Acesso em: 4 jan. 2003.  

REALE, Miguel. Filosofia do direito. 19. ed. São Paulo: Saraiva, 2002. 

REALE, Miguel. Lições preliminares de direito. 8. ed. rev. São Paulo: Saraiva, 1981. 

REALE, Miguel. Sentido do novo Código Civil. Disponível em: <http://www.miguelreale. 

com.br>. Acesso em: 30 mar. 2002.  

REALE, Miguel. Um artigo-chave do Código Civil. Disponível em: <http://www.miguel 

reale.com.br>. Acesso em: 21 jun. 2003. 

REALE, Miguel. Visão geral do projeto de Código Civil. Disponível em: 

<http://www.miguelreale.com.br>. Acesso em: 8 dez. 2005. 

REIS, Clayton. Avaliação do dano moral. Rio de Janeiro: Forense, 1998. 

RIBEIRO, Wilson Santos. O homem e sua circunstância: introdução à filosofia de Ortega 

y Gasset. Revista Eletrônica Print by Funrei, Metanóia, São João Del Rei, n. 1, p. 61-64, 

jul. 1998/1999. Disponível em: <htpp://www.funrei.br/revistas/filosofia>. Acesso em: 21 

out. 2006. 

RODRIGUES, Sílvio. Direito civil, parte geral. 11. ed. rev. e atual. São Paulo: Saraiva, 

1981. v. 1. 

RODRIGUES, Sílvio. Direito civil. 4. ed. rev. e atual. São Paulo: Saraiva, 1979. v. 4 – 

Responsabilidade civil. 

RODRIGUES, Sílvio. Direito civil. Direito de família. 28. ed. rev. e atualizada por 

Francisco José Cahali. São Paulo: Saraiva, 2004. v. 6. 

ROUANET, Sérgio Paulo. Mal-estar na modernidade: ensaios. 2. ed. São Paulo: 

Companhia das Letras, 1993. 

RUSSELL, Bertrand. História do pensamento ocidental. Tradução de Laura Alves e 

Aurélio Rebello. Rio de Janeiro: Ediouro, 2004. 



 

 

255 

SALVADOR, Luiz. Assédio moral: doença profissional que pode levar à incapacidade 

permanente e até à morte. Disponível em: <http://jus2.uol.com.br/doutrina/texto. 

asp?id=3326>. Acesso em: 21 nov. 2008. 

SANTO AGOSTINHO. Cidade de Deus. Tradução de J. Oliveira Santos e A. Ambrósio de 

Pina. São Paulo: Nova Cultural, 1999 (Coleção Os Pensadores). 

SANTO AGOSTINHO. Confissões. Tradução de J. Oliveira Santos e A. Ambrósio de 

Pina. São Paulo: Nova Cultural, 1999 (Coleção Os Pensadores). 

SANTOS, Boaventura de Souza. A crítica da razão indolente: contra o desperdício da 

experiência. 6. ed. São Paulo: Cortez, 2007. 

SANTOS, Boaventura de Souza. Introdução a uma ciência pós-moderna. 4. ed. Rio de 

Janeiro: Graal, 1989. 

SANTOS, Boaventura de Souza. La reinvención del Estado plurinacional. Santa Cruz de 

la Sierra: Cenda-Cejis-Cedib, 2007. 

SANTOS, Boaventura de Souza. Reconhecer para libertar: os caminhos do 

cosmopolitismo multicultural. Rio de Janeiro: Civilização Brasileira, 2003. 

SANTOS, Romualdo Baptista dos. A aplicabilidade da Lei 11.441/2007 aos pedidos de 

divórcio por conversão. In: COLTRO, Antônio Carlos Mathias; DELGADO, Mário Luiz 

(Coord.). Separação, divórcio, partilhas e inventários. São Paulo: Método, 2007. 

SANTOS, Romualdo Baptista dos. Considerações sobre a lei de divórcios e separações 

extrajudiciais. Revista Brasileira de Direito de Família, ano IX, n. 41, abr./ maio 2007,  

p. 41-65. 

SANTOS, Romualdo Baptista dos. É possível trocar de pai? In: HIRONAKA, Giselda 

Maria Novaes Fernandes (Coord.). A outra face do Poder Judiciário. Belo Horizonte: Del 

Rey, São Paulo: Escola Paulista de Direito, 2005. p. 365-393. 

SANTOS, Romualdo Baptista dos. O Código Civil de 2002: omissões e distorções quanto 

ao poder familiar. In: BARROSO, Lucas Abreu Barroso (Org.). Introdução crítica do 

Código Civil. Rio de Janeiro: Forense, 2006. 



 

 

256 

SANTOS, Romualdo Baptista dos. Teoria geral da responsabilidade civil. 

Responsabilidade civil por fato da coisa ou do animal. Responsabilidade civil por abuso de 

direito e responsabilidade civil do Estado. In: ARAÚJO, Vaneska Donato de; 

HIRONAKA, Giselda M. F. Novaes (Coord.). Responsabilidade civil. São Paulo: Revista 

dos Tribunais, 2008. v. 5 (Coleção Direito Civil). 

SEGRE, Marco. Definição de bioética e sua relação com a ética, deontologia e diceologia. 

In: SEGRE, Marco; COHEN, Cláudio (Org.). Bioética. 3. ed. São Paulo: Editora da 

Universidade de São Paulo, 2002. 

SEGRE, Marco; SCHRAMM, Fermin Roland. Quem tem medo das (bio) tecnologias de 

reprodução assistida. In: SEGRE, Marco; COHEN, Cláudio (Org.). Bioética. 3. ed. São 

Paulo: Editora da Universidade de São Paulo, 2002. 

SERRES, Michel. Filosofia mestiça: lê tiers instruit. Rio de Janeiro: Nova Fronteira, 1993. 

SEVERO, Julio. Clonagem humana: manipulando a vida. Disponível em: 

<http://providafamilia.org/doc.php?doc=doc92185>. Acesso em: 3 set. 2009. 

SICHES, Luis Ricaséns. Introduccion al estudio del derecho. México: Porrúa, 1977. 

SILVA, José Afonso da. Curso de direito constitucional positivo. 7. ed. rev. e ampl. São 

Paulo: RT, 1991. 

SILVA, Regina Beatriz Tavares da. Alienação do afeto: desamor e traição no casamento 

podem gerar indenização? Disponível em: <http://www.saraivajur.com.br/menuEsquerdo/ 

doutrinaArtigosDetalhe.aspx?Doutrina=195>. Acesso em: 13 out. 2009. 

SILVA, Regina Beatriz Tavares da. Débito conjugal. In: PEREIRA, Rodrigo da Cunha 

(Org.). Anais IV Congresso Brasileiro de Direito de Família. Belo Horizonte: Del Rey, 

2004. 

SÓCRATES (escritos de Platão). Apologia de Sócrates, Xenofonte e Ditos e feitos 

memoráveis de Sócrates. Tradução de Enrico Corvisieri e Mirtes Coscodai. São Paulo: 

Nova Cultural, 1999 (Coleção Os Pensadores). 

SOUSSUMI, Yusaku. Afetos, sobrevivência e desenvolvimento na neuropsicanálise. 

Disponível em: <htpp://www.abp.org.br/artigos>. Acesso em: 19 abr. 2006.  



 

 

257 

SPINOSA, Baruch de. Ética demonstrada à maneira dos geômetras. Tradução de Jean 

Melville. São Paulo: Martin Claret, 2005 (Coleção A obra-prima de cada autor). 

TARTUCE, Flávio. Direito civil: direito das obrigações e responsabilidade civil. 3. ed. São 

Paulo: Método, 2008. v. 2. 

TARTUCE, Flávio. O princípio da boa-fé objetiva no direito de família. Revista Brasileira 

de Direito de Família, ano VIII, n. 35, p. 5-32, abr./maio 2006. 

TEIXEIRA, Ana Carolina Brochado. A disciplina jurídica da autoridade parental. In: 

PEREIRA, Rodrigo da Cunha (Coord.). Anais do V Congresso Brasileiro de Direito de 

Família. Belo Horizonte: IBDFAM, 2006. p. 102-123. 

TELLES JÚNIOR, Goffredo. Direito quântico: ensaio sobre o fundamento da ordem 

jurídica. 8. ed. rev. São Paulo: Ed. Juarez de Oliveira, 2006. 

TEPEDINO, Gustavo. Temas de direito civil. Rio de Janeiro: Renovar, 1999. 

TEPEDINO, Gustavo; BARBOZA, Heloísa Helena; MORAES, Maria Celina Bodin de. 

Código Civil interpretado conforme a Constituição. Rio de Janeiro: Renovar, 2004. 

TERRA, Márcia Regina. O desenvolvimento humano na teoria de Piaget. Disponível em: 

<http://www.unicamp.br/iel/site/alunos/publicacoes/textos/d00005.htm>. Acesso em: 31 

jul. 2006. 

TERRUEL, Suelen Chirieleison. Anencefalia fetal: causas, consequências e possibilidade 

de abortamento. Disponível em: <http://www.webartigos.com/articles/4787/1/anencefalia-

fetal-causas-consequencias-e-possibilidade-de-abortamento/pagina1.html>. Acesso em: 9 

set. 2009. 

TRINDADE, Diamantino Fernandes. Interdisciplinaridade: um novo olhar sobre as 

ciências. In: FAZENDA, Ivani (Org.). O que é interdisciplinaridade. São Paulo: Cortez, 

2008. p. 65-84. 

VARELLA, Dráuzio. Clonagem humana. Disponível em: <http://www.scielo.br/ 

scielo.php?pid=S0103-40142004000200018&script=sci_arttext>. Acesso em: 30 ago. 

2009. 



 

 

258 

VENOSA, Sílvio de Salvo. Direito civil. Direito de família. 4. ed. São Paulo: Atlas, 2004. 

VERDÙ, Pablo Lucas. O sentimento constitucional: aproximação ao estudo do sentir 

constitucional como modo de integração política. Tradução e prefácio de Agassiz Almeida 

Filho. Rio de Janeiro: Forense, 2006.  

VILELA, João Baptista. Desbiologização da paternidade. Revista da Faculdade de Direito 

da Universidade Federal de Minas Gerais. Belo Horizonte, n. 21, 1979. 

WALTON, Stuart. Uma história das emoções. Tradução de Ryta Vinagre. Rio de Janeiro: 

Record, 2007. 

WITTGENSTEIN, Ludwig. Investigações filosóficas. Tradução de José Carlos Bruni. São 

Paulo: Nova Cultural, 1999 (Coleção Os Pensadores). 

ZACHARIAS, Vera Lúcia Câmara F. Piaget. Disponível em: <http://www.centror 

efeducacional.com.br/piaget.html>. Acesso em: 31 jul. 2006. 



<<
  /ASCII85EncodePages false
  /AllowTransparency false
  /AutoPositionEPSFiles true
  /AutoRotatePages /All
  /Binding /Left
  /CalGrayProfile (Dot Gain 20%)
  /CalRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CalCMYKProfile (U.S. Web Coated \050SWOP\051 v2)
  /sRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CannotEmbedFontPolicy /Warning
  /CompatibilityLevel 1.4
  /CompressObjects /Tags
  /CompressPages true
  /ConvertImagesToIndexed true
  /PassThroughJPEGImages true
  /CreateJDFFile false
  /CreateJobTicket false
  /DefaultRenderingIntent /Default
  /DetectBlends true
  /ColorConversionStrategy /LeaveColorUnchanged
  /DoThumbnails false
  /EmbedAllFonts true
  /EmbedJobOptions true
  /DSCReportingLevel 0
  /EmitDSCWarnings false
  /EndPage -1
  /ImageMemory 1048576
  /LockDistillerParams false
  /MaxSubsetPct 100
  /Optimize true
  /OPM 1
  /ParseDSCComments true
  /ParseDSCCommentsForDocInfo true
  /PreserveCopyPage true
  /PreserveEPSInfo true
  /PreserveHalftoneInfo false
  /PreserveOPIComments false
  /PreserveOverprintSettings true
  /StartPage 1
  /SubsetFonts true
  /TransferFunctionInfo /Apply
  /UCRandBGInfo /Preserve
  /UsePrologue false
  /ColorSettingsFile ()
  /AlwaysEmbed [ true
  ]
  /NeverEmbed [ true
  ]
  /AntiAliasColorImages false
  /DownsampleColorImages true
  /ColorImageDownsampleType /Bicubic
  /ColorImageResolution 300
  /ColorImageDepth -1
  /ColorImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeColorImages true
  /ColorImageFilter /DCTEncode
  /AutoFilterColorImages true
  /ColorImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /ColorACSImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /ColorImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /JPEG2000ColorACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /JPEG2000ColorImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /AntiAliasGrayImages false
  /DownsampleGrayImages true
  /GrayImageDownsampleType /Bicubic
  /GrayImageResolution 300
  /GrayImageDepth -1
  /GrayImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeGrayImages true
  /GrayImageFilter /DCTEncode
  /AutoFilterGrayImages true
  /GrayImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /GrayACSImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /GrayImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /JPEG2000GrayACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /JPEG2000GrayImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /AntiAliasMonoImages false
  /DownsampleMonoImages true
  /MonoImageDownsampleType /Bicubic
  /MonoImageResolution 1200
  /MonoImageDepth -1
  /MonoImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeMonoImages true
  /MonoImageFilter /CCITTFaxEncode
  /MonoImageDict <<
    /K -1
  >>
  /AllowPSXObjects false
  /PDFX1aCheck false
  /PDFX3Check false
  /PDFXCompliantPDFOnly false
  /PDFXNoTrimBoxError true
  /PDFXTrimBoxToMediaBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXSetBleedBoxToMediaBox true
  /PDFXBleedBoxToTrimBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXOutputIntentProfile ()
  /PDFXOutputCondition ()
  /PDFXRegistryName (http://www.color.org)
  /PDFXTrapped /Unknown

  /Description <<
    /FRA <FEFF004f007000740069006f006e00730020007000650072006d0065007400740061006e007400200064006500200063007200e900650072002000640065007300200064006f00630075006d0065006e00740073002000500044004600200064006f007400e900730020006400270075006e00650020007200e90073006f006c007500740069006f006e002000e9006c0065007600e9006500200070006f0075007200200075006e00650020007100750061006c0069007400e90020006400270069006d007000720065007300730069006f006e00200061006d00e9006c0069006f007200e90065002e00200049006c002000650073007400200070006f0073007300690062006c0065002000640027006f00750076007200690072002000630065007300200064006f00630075006d0065006e007400730020005000440046002000640061006e00730020004100630072006f0062006100740020006500740020005200650061006400650072002c002000760065007200730069006f006e002000200035002e00300020006f007500200075006c007400e9007200690065007500720065002e>
    /ENU (Use these settings to create PDF documents with higher image resolution for improved printing quality. The PDF documents can be opened with Acrobat and Reader 5.0 and later.)
    /JPN <FEFF3053306e8a2d5b9a306f30019ad889e350cf5ea6753b50cf3092542b308000200050004400460020658766f830924f5c62103059308b3068304d306b4f7f75283057307e30593002537052376642306e753b8cea3092670059279650306b4fdd306430533068304c3067304d307e305930023053306e8a2d5b9a30674f5c62103057305f00200050004400460020658766f8306f0020004100630072006f0062006100740020304a30883073002000520065006100640065007200200035002e003000204ee5964d30678868793a3067304d307e30593002>
    /DEU <FEFF00560065007200770065006e00640065006e0020005300690065002000640069006500730065002000450069006e007300740065006c006c0075006e00670065006e0020007a0075006d002000450072007300740065006c006c0065006e00200076006f006e0020005000440046002d0044006f006b0075006d0065006e00740065006e0020006d00690074002000650069006e006500720020006800f60068006500720065006e002000420069006c0064006100750066006c00f600730075006e0067002c00200075006d002000650069006e0065002000760065007200620065007300730065007200740065002000420069006c0064007100750061006c0069007400e400740020007a0075002000650072007a00690065006c0065006e002e00200044006900650020005000440046002d0044006f006b0075006d0065006e007400650020006b00f6006e006e0065006e0020006d006900740020004100630072006f0062006100740020006f0064006500720020006d00690074002000640065006d002000520065006100640065007200200035002e003000200075006e00640020006800f600680065007200200067006500f600660066006e00650074002000770065007200640065006e002e>
    /PTB <FEFF005500740069006c0069007a006500200065007300740061007300200063006f006e00660069006700750072006100e700f5006500730020007000610072006100200063007200690061007200200064006f00630075006d0065006e0074006f0073002000500044004600200063006f006d00200075006d00610020007200650073006f006c007500e700e3006f00200064006500200069006d006100670065006d0020007300750070006500720069006f0072002000700061007200610020006f006200740065007200200075006d00610020007100750061006c0069006400610064006500200064006500200069006d0070007200650073007300e3006f0020006d0065006c0068006f0072002e0020004f007300200064006f00630075006d0065006e0074006f0073002000500044004600200070006f00640065006d0020007300650072002000610062006500720074006f007300200063006f006d0020006f0020004100630072006f006200610074002c002000520065006100640065007200200035002e0030002000650020007300750070006500720069006f0072002e>
    /DAN <FEFF004200720075006700200064006900730073006500200069006e0064007300740069006c006c0069006e006700650072002000740069006c0020006100740020006f0070007200650074007400650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e0074006500720020006d006500640020006800f8006a006500720065002000620069006c006c00650064006f0070006c00f80073006e0069006e006700200066006f00720020006100740020006600e50020006200650064007200650020007500640073006b00720069006600740073006b00760061006c0069007400650074002e0020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e0074006500720020006b0061006e002000e50062006e006500730020006d006500640020004100630072006f0062006100740020006f0067002000520065006100640065007200200035002e00300020006f00670020006e0079006500720065002e>
    /NLD <FEFF004700650062007200750069006b002000640065007a006500200069006e007300740065006c006c0069006e00670065006e0020006f006d0020005000440046002d0064006f00630075006d0065006e00740065006e0020007400650020006d0061006b0065006e0020006d00650074002000650065006e00200068006f0067006500720065002000610066006200650065006c00640069006e00670073007200650073006f006c007500740069006500200076006f006f0072002000650065006e0020006200650074006500720065002000610066006400720075006b006b00770061006c00690074006500690074002e0020004400650020005000440046002d0064006f00630075006d0065006e00740065006e0020006b0075006e006e0065006e00200077006f007200640065006e002000670065006f00700065006e00640020006d006500740020004100630072006f00620061007400200065006e002000520065006100640065007200200035002e003000200065006e00200068006f006700650072002e>
    /ESP <FEFF0055007300650020006500730074006100730020006f007000630069006f006e006500730020007000610072006100200063007200650061007200200064006f00630075006d0065006e0074006f0073002000500044004600200063006f006e0020006d00610079006f00720020007200650073006f006c00750063006900f3006e00200064006500200069006d006100670065006e00200070006100720061002000610075006d0065006e0074006100720020006c0061002000630061006c006900640061006400200061006c00200069006d007000720069006d00690072002e0020004c006f007300200064006f00630075006d0065006e0074006f00730020005000440046002000730065002000700075006500640065006e00200061006200720069007200200063006f006e0020004100630072006f00620061007400200079002000520065006100640065007200200035002e003000200079002000760065007200730069006f006e0065007300200070006f00730074006500720069006f007200650073002e>
    /SUO <FEFF004e00e4006900640065006e002000610073006500740075007300740065006e0020006100760075006c006c006100200076006f0069006400610061006e0020006c0075006f006400610020005000440046002d0061007300690061006b00690072006a006f006a0061002c0020006a006f006900640065006e002000740075006c006f0073007400750073006c00610061007400750020006f006e0020006b006f0072006b006500610020006a00610020006b007500760061006e0020007400610072006b006b007500750073002000730075007500720069002e0020005000440046002d0061007300690061006b00690072006a0061007400200076006f0069006400610061006e0020006100760061007400610020004100630072006f006200610074002d0020006a00610020004100630072006f006200610074002000520065006100640065007200200035002e00300020002d006f0068006a0065006c006d0061006c006c0061002000740061006900200075007500640065006d006d0061006c006c0061002000760065007200730069006f006c006c0061002e>
    /ITA <FEFF00550073006100720065002000710075006500730074006500200069006d0070006f007300740061007a0069006f006e00690020007000650072002000630072006500610072006500200064006f00630075006d0065006e00740069002000500044004600200063006f006e00200075006e00610020007200690073006f006c0075007a0069006f006e00650020006d0061006700670069006f00720065002000700065007200200075006e00610020007100750061006c0069007400e00020006400690020007300740061006d007000610020006d00690067006c0069006f00720065002e0020004900200064006f00630075006d0065006e00740069002000500044004600200070006f00730073006f006e006f0020006500730073006500720065002000610070006500720074006900200063006f006e0020004100630072006f00620061007400200065002000520065006100640065007200200035002e003000200065002000760065007200730069006f006e006900200073007500630063006500730073006900760065002e>
    /NOR <FEFF004200720075006b00200064006900730073006500200069006e006e007300740069006c006c0069006e00670065006e0065002000740069006c002000e50020006f00700070007200650074007400650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e0074006500720020006d006500640020006800f80079006500720065002000620069006c00640065006f00700070006c00f80073006e0069006e006700200066006f00720020006200650064007200650020007500740073006b00720069006600740073006b00760061006c0069007400650074002e0020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740065006e00650020006b0061006e002000e50070006e006500730020006d006500640020004100630072006f0062006100740020006f0067002000520065006100640065007200200035002e00300020006f0067002000730065006e006500720065002e>
    /SVE <FEFF0041006e007600e4006e00640020006400650020006800e4007200200069006e0073007400e4006c006c006e0069006e006700610072006e00610020006e00e40072002000640075002000760069006c006c00200073006b0061007000610020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740020006d006500640020006800f6006700720065002000620069006c0064007500700070006c00f60073006e0069006e00670020006f006300680020006400e40072006d006500640020006600e50020006200e400740074007200650020007500740073006b00720069006600740073006b00760061006c0069007400650074002e0020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740065006e0020006b0061006e002000f600700070006e006100730020006d006500640020004100630072006f0062006100740020006f00630068002000520065006100640065007200200035002e003000200065006c006c00650072002000730065006e006100720065002e>
  >>
>> setdistillerparams
<<
  /HWResolution [2400 2400]
  /PageSize [612.000 792.000]
>> setpagedevice




