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PREFÁCIO

Ao prefaciar esta obra coletiva, há que se registrar que a mesma
inicia com o artigo de doutrina de autoria deste organizador-coordenador, sob o título: Os efeitos secundários da sentença de mérito perante
a doutrina estrangeira e sua aplicação no direito nacional. O texto visa
um reexame atualizado acerca dos efeitos secundários da sentença de
mérito, pois é por meio desses efeitos que se afigura a eficácia sentencial emergente da referida decisão final e principal da demanda, tema
que vem sendo objeto de pesquisas e estágios de investigação na área
da processualística civil desde tempos distantes, notadamente perante
a doutrina estrangeira e com reflexos gerais na doutrina nacional.
Ao depois, a obra é completada por uma plêiade de contribuições doutrinárias de real valor e atualidade, cujos títulos e autores são
os a seguir enunciados: “A sucessão provisória”, por Ádamo Brasil
Dias; “As provas ilícitas no direito de família”, por Adriano Hecht Baldissera; “A descodificação do direito de família”, por Ana Lúcia Alves
Feliciani; “A dupla paternidade/maternidade e o direito sucessório sob
o enfoque da afetividade”, por Anne Ferreira e Silva Faraco; “As redes
sociais como prova no direito de família”, por Camila Medeiros Padilha; “Autonomia Privada e regime de bens”, por Daniela Russowsky
Raad; “O enriquecimento sem causa no direito de família e a questão envolvendo a irrepetibilidade dos alimentos”, por Fernando René
Graeff; “Aquisição de aquestos na separação obrigatória de bens: prova
ou presunção da comunhão de esforços?”, por Luciane Lovato Faraco;
“Direito-dever de guarda pelos pais e/ou substitutos dentro da perspectiva da nova lei de guarda compartilhada”, por Mariana Leturiondo
Pureza; “Direito e Moral, Direito e Política: o pensamento a respeito
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desses dois binômios do professor Uwe Wesel no livro O conhecimento
jurídico global: uma introdução à ciência do direito, por Peter Walter
Ashton (revisão introdutória e notas do professor Césio Sandoval Peixoto); “Planejamento sucessório na empresa familiar: uma questão que
exige cuidados”, por Rafaela Rojas Barros; “Concubinato: da impossibilidade do seu reconhecimento como entidade familiar e como união
equiparada ao casamento e à união estável”, por Tais Cesário Nunes
da Cunha; “O pacto antenupcial no Direito brasileiro”, por Vanessa
Kerpel Chincoli; e “O arrependimento na adoção”, por Vinicius Mauat
da Silva.
Tais trabalhos, como se vê, pertinentes a outras áreas do direito material, são examinados com prevalência nas áreas dos direitos
de família e sucessões, elaborados pelo seleto grupo de acadêmicos
supramencionados, constituído por doutorandos, mestrandos e especialistas nos diversos campos do conhecimento jurídico, pesquisados e
discutidos em encontros de estudos realizados na Faculdade de Direito da Universidade Federal do Rio Grande do Sul (UFRGS) durante o
semestre letivo 2016/1, sob a orientação e coordenação deste docente
que neste passo prefacia a presente obra coletiva. Os conteúdos fáticojurídicos enfrentados e trazidos à baila pelo grupo, analisam variados
matizes, várias opiniões e proposições constatados nos meios jurídicosociais, quanto aos temas ora examinados, todos metodologicamente
elaborados sob uma visão histórica, moderna e pós-moderna, não sem
ter presente, por óbvio, as experiências da doutrina nacional e alienígena e a jurisprudência dos tribunais do País.

Professor Carlos Silveira Noronha
Coordenador
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