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Esta talvez seja a parte mais importante de uma obra ou trabalho acadêmico. 
Aqui deve constar e ficar claro que, por mais que a ideia de uma obra seja uma 
atividade solitária, sua concretização é um projeto coletivo de vários autores. Con-
sidero-me, por isso, uma pessoa de extrema sorte por poder contar com o auxílio 
de verdadeiros amigos para este empreendimento. 

Originária de minha dissertação de mestrado, esta obra espelha muito mais 
do que as contribuições acadêmicas ali obtidas. Por mais que metodologicamente 
os agradecimentos deveriam espelhar apenas aqueles que contribuíram para a 
realização do trabalho, é impossível matematizarmos a contribuição teórica ou 
material que são incorporadas a uma obra. 

Considero que o resultado final não seria possível sem a ajuda – aqui enten-
dida como o convívio diário – de cada uma das pessoas que me apoiaram para 
a produção da obra. É bom salientar que a ordem de citação não corresponderá, 
em efetivo, a ordem de importância. Cada uma das pessoas aqui citadas, e tam-
bém as não mencionadas por equívoco pessoal deste autor, podem se considerar 
coautoras desta obra. 

Ao Prof. Dr. Alexandre Bahia, por ter sido mais do que um orientador 
acadêmico, por ter sido um amigo, uma pessoa cujas lições valiosas estão tam-
bém além da academia, demonstrando que humildade, honestidade, paciência, 
atenção engrandecem um ser humano.

Ao Prof. Flávio Quinaud Pedron pela belíssima apresentação ao trabalho. 
Também por nossa interlocução acadêmica e, mais do que isso, por ter se torna-
do um amigo extra-academia. 

Também ao Professor e amigo Dierle Nunes que contribui um pouco a 
cada dia para tornamos o mundo jurídico humanizado, agradeço pelas críticas 
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ao trabalho e pela criteriosa avaliação que serviu certamente para melhorar o 
produto final entregado. 

Ao Prof. Dr. Rafael Simioni cujas aulas no mestrado são inspirações para 
minha atividade acadêmica. Mais do que servir de exemplo de didática, o é tam-
bém um amigo especial cuja conversa, carregada de teoria ou não, sempre será 
agradável. 

Aos profs. Eduardo Henrique Lopes Figueiredo, Walter Guandalini Jr., José 
Luiz Quadro Magalhães, Liliana Jubilut cujas contribuições foram incisivas du-
rante este projeto acadêmico. 

À Ana Carolina Borges pela dedicação e empenho que transforma o Pro-
grama de Pós-Graduação em Direito da FDSM em um lugar agradável. Também 
pelo seu companheirismo diário e pelo carinho que sempre conduziu a relação 
entre a instituição e os alunos do programa.

Aos colegas Wagner Boechat, Tuany Custódio, Dimas Daniel, Thiago Al-
ves, Andréia Arruda, Nélida, Mayra, Ricardo Lima, Daniel Limongi, João, Luiz, 
Claudinei, Manuela, Ana Paula, Ana Carla, pelo incentivo e pela companhia nas 
difíceis estradas da academia. 

Ao amigo Luciano Meni Gonçalves, aquele que me acompanhou por cada 
minuto no caminho que começa com o primeiro dia do mestrado e se prolonga 
por toda a vida, assim espero. 

À Nadya Lion por estar ao meu lado mesmo quando as adversidades pare-
ciam impossíveis de serem contornadas e por ter me apoiado e incentivado em 
um empreendimento o qual lhe roubava minha presença.

A toda minha família que apoiou este projeto acadêmico e pessoal. Nada 
disso teria sido possível sem a contribuição de cada uma das pessoas aqui citadas. 
Serei grato, eternamente, não só pela contribuição acadêmica, mas, sobretudo, 
por passarem na minha vida e me darem a oportunidade de conhecê-los.

À Arraes Editores, nas pessoas de Renato e Fabiana, por acreditarem na 
contribuição acadêmica aqui produzida e na certeza que os livros podem trans-
formar a realidade em que vivemos. 
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