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TÍTULO: As fronteiras entre o direito público e privado no sistema jurídico contemporâneo. 

A separação entre dois ramos do direito, quais sejam o ramo público e o ramo privado, foi fundada com base em 

uma ideologia liberal de igualdades formais do século dezoito. Esta dicotomia se mostrou adequada às formas de 

Estado daquele tempo e inclusive serviu para justificá-lo, por exemplo, limitando a intervenção estatal no campo 

do direito privado. A fim de fundamentar tal distinção, fez-se uso de teorias, das quais podemos destacar três 

mais importantes: a) da prevalência de interesses; b) da natureza da subordinação nas relações; e c) do sujeito 

envolvido.  

A partir de um ponto na história jurídica, passamos a perceber que a divisão absoluta entre os dois ramos de 

direito é, em alguns casos, inconsistente. Os fenômenos como a chamada publicização do direito privado e como 

a aplicação direta da Constituição expõe esta incerteza, uma vez que limitam a autonomia privada em função da 

prevalência do interesse público. Na esteira desta constatação, pretende-se analisar a utilização destas teorias no 

sistema jurídico contemporâneo com o objetivo de responder se esta distinção entre os ramos do direito ainda é 

válida, e, se a reposta for positiva, qual teoria é a mais adequada em um Estado Democrático de Direito. Ainda, 

tendo em vista a inflação legislativa do nosso período histórico, pretender-se-á verificar a qual ramo pertence o 

direito consumerista, sendo o próprio um marco da publicização do direito dito privado. 

O método que esta pesquisa utiliza é a análise histórica do direito em determinados espaços temporais e em 

determinados sistemas jurídicos, de forma que se trabalha invocando em alguns momentos o direito comparado. 

Esta pesquisa tem como instrumento principal a leitura de artigos e livros de doutrina jurídica de diferentes 

momentos históricos e a análise destes documentos dentro de seu contexto jurídico. 
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