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O mundo atual vive uma fase fortemente 

influenciada pela tecnologia com o de sen vol

vimento da chamada Quarta Revo lução Industrial, 

que culminou, nos últimos tempos, no surgimento 

de uma Sociedade 4.0, desenvolvida através 

de mecanismos tecnológicos avançados, tais 

como inteligência artificial, robótica, internet 

das coisas, dados em nuvem, entre outros. 

Referidos mecanismos têm mudado a forma de 

pro dução, os modelos de negócio, as relações 

interpessoais e a própria identificação de cada 

pessoa em sua comunidade. O direito, regulador 

dos comportamentos sociais, não pode estar 

alheio a essas mudanças e deve acompanhar todo 

esse desenvolvimento, pois essas circunstâncias 

refletem diretamente nas relações privadas. O 

presente livro traz reflexões afetas a essa relação 

entre direito e tecnologia no âmbito do direito 

privado, em uma análise atual e prospectiva, para 

que o operador do direito consiga identificar os 

novos contornos das relações privatistas a partir 

dessa nova era digital.
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