ÁREA DE CONCENTRAÇÃO: 2 TRANSFORMAÇÕES DO DIREITO PRIVADO
LINHA DE PESQUISA: 2.2 TRANSFORMAÇÕES DAS RELAÇÕES JURÍDICAS PRIVADA
a) EMENTA
Na área de concentração Transformação do Direito Privado insere-se a linha de pesquisa Transformações
das Relações Jurídicas Privadas (2.2) composta por oito pesquisadores, cujas investigações científicas estão
divididas nas áreas do Direito Privado Contemporâneo, do Direito Civil Constitucional, do Direito do
Consumidor,
do
Direito
Empresarial
e
do
Direito
Médico.
As pesquisas no campo Direito Privado Contemporâneo envolvem aspectos das transformações
contemporâneas na teoria e dogmática do direito privado brasileiro, considerando a sua natureza
epistemológica, origens e contextos históricos em que envolvidas e, ainda, o seu diálogo com outros sistemas
jurídicos. Dentre os temas de investigação atualmente em curso no Grupo de Pesquisa "Fundamentos do
Direito
Privado
Contemporâneo"
destacam-se
os
seguintes:
a)
Teoria do fato jurídico, a partir de Pontes de Miranda e Marcos Bernardes de Mello, com enfoque em
sua apreciação metodológica e sua contribuição para a dogmática do direito privado;
b)
Evolução histórica e transformações no direito de família brasileiro contemporâneo;
c)
Teoria
da
posse
e
dos
direitos
reais
no
direito
civil
contemporâneo;
d)
Transformações no direito obrigacional contemporâneo em perspectiva comparada;
e)
Transformações no direito do consumidor.
As pesquisas relacionadas ao direito civil constitucional voltam-se à análise da aplicação direta dos princípios
constitucionais nas relações privadas. Ilustrativamente, na doutrina brasileira os marcos teóricos da linha
concentram-se principalmente nos escritos de Paulo Lobo, Gustavo Tepedino e Giselda Hironaka.
Decorrente dos trabalhos desenvolvidos na linha do direito civil constitucional, destaque- se o Grupo de
Pesquisa Constitucionalização das Relações Privadas (CONREP/ UFPE/CNPq, formado em 2012 e até o
momento com 04 obras coletivas de autoria dos integrantes do grupo, em sua maioria professores de
diversas Instituições de Ensino Superior e alunos do PPGD/UFPE.
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