COELHO, Fábio Ulhoa; TEPEDINO, Gustavo; LEMES, Selma Ferreira (Coord.). A
evolução do Direito no século XXI: seus princípios e valores, ESG, liberdade, regulação,
igualdade e segurança jurídica. Homenagem ao Professor Arnoldo Wald. São Paulo:
Editora IASP, 2022. Volume 2 - Direito privado. 1198p.
(Referência bibliográfica de acordo com a NBR 6023/2018)

Apresentação – RENATO DE MELLO JORGE SILVEIRA – p.7
Prefácio dos coordenadores
Meu amigo Wald – FÁBIO ULHOA COELHO – p.11
Professor Arnoldo Wald: o jurista, o homem público e o amigo modelar – GUSTAVO
TEPEDINO - p.13
Professor Arnoldo Wald, umas palavras – SELMA FERREIRA LEMES – p.15
Currículo do professor Arnoldo Wald – p.19
Breve currículo dos autores – p.27
Conteúdo dos outros volumes da coleção – p.43
OBRIGAÇÕES E CONTRATOS
Parâmetros para aplicação da função social do contrato: análise específica do tipo
contratual – ALESSANDRO HIRATA e ANA PAULA LOPES PALACINI DOS
SANTOS – p.55
Arras e cláusula resolutiva expressa como instrumentos de gestão negocial dos riscos
contratuais – ALINE DE MIRANDA VALVERDE TERRA e BERNARDO SALGADO
– p.75
Resolução do contrato por onerosidade excessiva no direito civil e comercial – ÁLVARO
VILLAÇA AZEVEDO – p.99
Alocação de riscos contratuais entre a lei de liberdade econômica e a boa-fé objetiva –
CARLOS EDISON DO RÊGO MONTEIRO FILHO e DIANA LOUREIRO PAIVA DE
CASTRO – p.111
Questões atuais da conexão entre contratos – CARLOS NELSON KONDER – p.137
A autonomia da vontade como princípio fixador da jurisdição: últimos avanços em
matéria de cláusula de eleição de foro – CARMEN TIBURCIO – p.161
La consécration du contrat d’adhésion par la réforme française du droit des contrats –
CLAUDE WITZ – p.175
Resolução por inadimplemento contratual: eficácia liberatória e cláusulas vigentes na
liquidação – DEBORAH PEREIRA PINTO DOS SANTOS – p.183
A liberdade contratual e o outro eu – DIOGO LEITE DE CAMPOS e MÓNICA
MARTINEZ DE CAMPOS – p.207
Liberdade e segurança jurídica na teoria contemporânea das invalidades negociais –
EDUARDO NUNES DE SOUZA – p.223
O novo regime jurídico brasileiro de franquia empresarial: questões concernentes à
arbitragem, ao direito internacional privado e ao processo civil internacional – FABIANE
VERÇOSA – p.267
Notas sobre supressio e prescrição – FÁBIO ULHOA COELO – p.291
The object of the construction contract – GIOVANNI IUDICA – P.303
Os fatores ESG e as cláusulas ESG – JUDITH MARTINS-COSTA e RAFAEL BRANCO
XAVIER – p.313

Uma breve história do "hardship" – Da clausula "rebus medieval" aos direitos nacionais:
da nova "lex mercatória" e princípios do Unidroit (1994) ao seu efeito harmonizador nas
legislações nacionais modernas – LAURO GAMA – p.337
Cláusula "take-or-pay": função econômica, alocação de riscos e natureza jurídica –
LEONARDO DE CAMPOS MELO – p.383
As colaborações doutrinárias de Arnoldo Wald para o direito brasileiro a partir do axioma
da boa-fé objetiva e do postulado da legítima confiança – MARCUS VINICIUS VITA
FERREIRA – p.405
Notas sobre o dano da perda da chance – MILENA DONATO OLIVA e ANDRÉ
BRANDÃO NERY COSTA – p.423
A imputação do pagamento no direito civil brasileiro (um estudo dogmático) – OTAVIO
LUIZ RODRIGUES JR. – p.435
A alocação de riscos nos negócios agrários – PAULA GRECO BANDEIRA e BRUNA
VILANOVA MACHADO – p.461
Uma “restatement” do direito contratual comercial brasileiro com base na alocação de
risco – PETER CHRISTIAN SESTER – p.483
Liberdade, justiça e equilíbrio contratuais no paradigma liberal clássico: contornos de
uma formulação autorreferenciada do equilíbrio contratual – RODRIGO DA GUIA
SILVA – p.493
FAMÍLIA E SUCESSÕES
Constituição empresarial e dissolução familiar: interseções entre família e empresa ANA CAROLINA BROCHADO TEIXEIRA e SIMONE TASSINARI CARDOSO –
p.533
Rápido desenho sobre as disposições gerais acerca das relações de parentesco –
ANTÔNIO CARLOS MATHIAS COLTRO – p.555
Sucessão legítima, segurança jurídica e reprodução assistida póstuma - GUILHERME
CALMON NOGUEIRA DA GAMA – p.579
A história do matrimônio – PAULO LINS E SILVA – p.605
Reflexões sobre a renúncia do cônjuge à concorrência sucessória – PRISCILA M. P.
CORRÊA DA FONSECA – p.627
O nome e a multiparentalidade – SEMY GLANZ – p.639
DIREITO COMERCIAL E SOCIETÁRIO
Representação: o exercício da justiça no ambiente de negócios – ABRAM SZAJMAN –
p.649
ESG + T: a questão tributária como pedra angular da agenda ESG – ALEXANDRE
NAOKI NISHIOKA e GIULIA RAMOS – p.659
Divagações sobre a definição de empresa – CARLOS AUGUSTO DA SILVEIRA LOBO
– p.679
Contratos de M&A – Interpretação e controvérsias – CARLOS DAVID
ALBUQUERQUE BRAGA – p.701
Jurisdição arbitral à prova da força centrípeta: os artigos 76 e 167-M da Lei de Falências
– CLÁVIO VALENÇA FILHO – p.719
Evolution of private law in the global market of the 21st century – DIEGO CORAPI –
p.743
Desvio de poder e business judgment rule: a apuração do padrão de conduta esperado de
um administrador em acusações de violação ao artigo 154 da Lei das S.A. – ELI LORIA
e DANIEL KALANSKY – p.773

A desconsideração da personalidade jurídica nos grupos de sociedade: crítica à chamada
desconsideração "per saltum" – FRANCISCO ANTUNES MACIEL MUSSNICH,
GISELA SAMPAIO DA CRUZ GUEDES e MARCELLA CAMPINHO VAZ - p.789
Teoria da aparência e atividade societária: revisitação a partir da Lei nº 14195/2021 –
GUSTAVO SAAD DINIZ – p.809
O dever dos administradores na sistemática da logística reversa prevista na política
nacional de resíduos sólidos – JOÃO LAUDO DE CAMARGO e LUIZ MATHEUS
TAVARES POMPEU – p.835
Direito de preferência e preferência cruzada – LUIZ GASTÃO PAES DE BARROS
LEÃES – p.863
Direito do desenvolvimento sustentável e mercado de capitais - LUIZA RANGEL DE
MORAES – p.875
Extensão dos efeitos da falência e desconsideração da personalidade jurídica, à luz da
reforma trazida pela Lei 14112, de 24.12.2020 – MANOEL JUSTINO BEZERRA
FILHO – p.889
O regime especial de responsabilidade civil da lei nº 6404/76 – MARCELO TRINDADE,
MARÍLIA LOPES e LUIZA NOGUEIRA DE PAULA - p. 903
A situação jurídica do terceiro dador de garantia real na recuperação judicial da sociedade
devedora – MARCELO VIEIRA VON ADAMEK – p.927
Reflexões sobre a ascensão do direito societário internacional – MARIANA
PARGENDLER – p. 941
Compliance e standard de comportamento nas sociedades anônimas – MARTIM DELLA
VALLE e RAUL LONGO ZOCAL – p.959
Compliance, the new legal way for human values: towards na ex ante responsibility –
MARIE-ANNE FRISON-ROCHE – p.977
Notas sobre a usurpação de oportunidade comercial por parte do acionista controlador –
NELSON EIZIRIK – p.991
Evolução do regime da insolvência empresarial no direito brasileiro: meios preventivos e
encerramento da falência – PAULO PENALVA SANTOS – p.1003
ESG (ambiental, social e governança). Fundamento legal no direito brasileiro – PEDRO
PAULO CRISTOFARO – p.1037
O "compliance" como instrumento para a promoção da equidade de gênero nas empresas
– SAMANTHA RIBEIRO MEYER-PFLUG MARQUES e SAMIRA RODRIGUES
PEREIRA ALVES - p. 1051
Cláusula atípica no contrato social de sociedade limitada: uma evolução necessária –
SÉRGIO CAMPINHO – p.1067
Ações caídas em comisso – SERGIO I. ESKENAZI PERNIDJI – p.1079
Direito de restituição de dinheiro ou de títulos e valores mobiliários do investidor
(cliente), arrecadados na falência de SCTVM – Sociedade Corretora de Títulos e Valores
Mobiliários – SÉRGIO MOURÃO CORRÊA LIMA e ARTUR ANDRADE SANTOS –
p.1103
DIREITO E INFORMÁTICA
A informatização como ferramenta de evolução e de segurança jurídica em nossos tempos
– EDUARDO CEZAR CHAD – p.1125
Inteligência artificial e resolução de disputas – IVAN NUNES FERREIRA – p.1133
Processo e tecnologia – LEONARDO GRECO – p.1141
O impacto da tecnologia no desenvolvimento do sistema da justiça – MARCOS DA
COSTA – p.1169

A regulação da inteligência artificial no projeto de Lei nº 21/2020 – RICARDO VILLAS
BÔAS CUEVA – p.1179

