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... nous sommes capables de comprendre toutes les causes
sous certains formules générales, afin que nous ne laisson
pas quelque occasion de procéder à un raissonnement ad
similia ou a contrario, ou afin que tout le raissonnement con-
siste dans une simple subsomption (nuda subsumtione)� �...il
est préférable que quelques uns subissent um tort jusqu´au
moment où il nous en est refere, plutôt que d´alimenter le mal
collectif d´un droit incertain. - G.W. Leibniz
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INTRODUÇÃO

Não obstante a redação de muitos dispositivos do Código Beviláqua tenha res-
tado inalterada2 , profundas foram as modificações decorrentes do advento do Código
de 2002, o qual, por acolher outra concepção de sistema e estar assentado em funda-
mentos éticos e axiológicos nitidamente dissonantes daqueles que embasavam o Códi-
go de 1916, consiste, de fato, em um novo código. A ruptura com os paradigmas do
código de 1916, no entanto, extrapola sensivelmente o significado que pode ser extraí-
do das alterações que os seus dispositivos, enfocados insularmente, operacionalizaram,
pois decorre, muitas vezes, de intervenções pontuais em normas de grande relevância
no sistema3 . Esse quadro é lapidarmente traçado por Moreira Alves, quando assevera
que a tarefa de transformar �um código individualista num código inspirado na tendên-
cia social do direito moderno�, que à primeira vista se afiguraria extremamente comple-
xa, é viável de ser concretizada por diminutas alterações no texto.4

Destarte, à compreensão do sistema, da eticidade e da axiologia do novo Códi-
go é imprescindível a consciência de seus paradigmas. O escopo do presente trabalho é,
pois, evidenciar os seus paradigmas metodológicos, axiológicos e éticos, de modo a
contribuir para a adequação, ao novo modelo legislativo, dos modelos jurisdicionais e
hermenêuticos, o que é indispensável à escorreita aplicação do novo código.

A adequação colimada, contudo, demanda também a exposição dos
paradigmas do Código Beviláqua, porquanto os paradigmas da presente codificação
tendem a ser obscurecidos pela própria tradição civilista pátria, à qual rupturas de
vulto não são familiares, mormente diante do centralismo e da continuidade relativa
que são tônicas desta.

Para tornar cristalina essa mutação de paradigmas o trabalho é dividido em
duas partes com estruturas análogas: na primeira parte abordar-se-á o Código de
1916 inserido no contexto da codificação oitocentista, expondo-se seus paradigmas
metodológicos, os elementos que o tornaram uma codificação peculiar � a tradição
jurídico-civil pátria e suas influências -, seu sistema e suas bases éticas e axiológicas;
2 Uma das diretrizes que nortearam a elaboração do Código de 2002 foi, justamente, a de conservar, quando
possível, o texto do código atual, pois "nossa Lei civil condiciona um manacial de cultura jurídica e doutriná-
ria", sendo que "mudar uma palavra no texto poderia, desde logo, provocar esta pergunta: qual a razão da
mudança?". REALE, Miguel. Diretrizes Gerais do Projeto de Código Civil. In:  Direito, Ciência Política e
Administração. Fortaleza: Instituto Clóvis Beviláqua, 1977. p. 16.
3 Motivo pelo qual a exegese das modificações concretizadas pelo novo código deve ir muito além da mera
análise de quadros-comparativos.
4 Moreira Alves menciona os exemplos do Anteprojeto de Código Civil do Prof. Orlando Gomes, em que
"com dois artigos apenas passou-se da propriedade individualista para a propriedade com função social", e
do Código de Portugal de 1966, o qual realizou a mesma mudança com apenas um artigo, "o de nº 334, que
condena o abuso de direito", que corresponde ao art. 187 do Código Civil de 2002. MOREIRA ALVES, José
Carlos. A Parte Geral do Projeto de Código Civil Brasileiro. São Paulo: Saraiva, 1988. p. 26 et seq.
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 ... não só não há nenhuma «compleitude lógica» do Direito, como, também,
não existe nenhuma «compleitude teleológica». ... as cláusulas gerais «care-
cidas de concretização» têm freqüentemente uma função totalmente legítima
e opõem-se a uma generalização demasiado rígida, facultando a penetração
da «eqüidade» no sentido da justiça do caso concreto. - Claus-Wilhelm Canaris



na segunda parte, será enfocado o Código de 2002 dentro do contexto da codificação
aberta, abordando-se seus paradigmas metodológicos, suas influências, seu sistema
e sua eticidade e axiologia. Dentro do tema riquíssimo da mutação de paradigmas,
será enfatizada a mutação do paradigma metodológico, que é a verdadeira inovação,
perante o ordenamento jurídico atual, do código civil de 2002, tendo em vista que as
mudanças dos paradigmas axiológico e ético foram sendo operacionalizadas no cur-
so da vigência do código atual, por meio da legislação esparsa e, primordialmente,
das sucessivas Constituições Republicanas5 .

A abordagem dessa mutação de paradigmas, todavia, não leva à conclusão
de que haveria, por parte dos códigos de 1916 ou de 2002, identificação absoluta
com os paradigmas6  ou que a mutação que se operou foi absoluta, o que é enfatizado
no bojo do trabalho7 .

1 CODIFICAÇÃO OITOCENTISTA E O CÓDIGO CIVIL DE 1916

1.1 PARADIGMAS METODOLÓGICOS: SEGUNDA E TERCEIRA SISTEMÁTICAS,
PRIMEIRA E SEGUNDA CODIFICAÇÕES E CODIFICAÇÃO OITOCENTISTA

A denominada �segunda sistemática�8  tem por base o pensamento de René
Descartes, que, transposto para as ciências jurídicas por Thomas Hobbes, deu lugar
a uma sistematização fulcrada num esquema jurídico inverso da humanista9 , a qual
a precedeu. Essa sistematização é central, configurando uma sistemática axiomático-
dedutiva com a concepção de que todo o sistema jurídico estaria assentado em
poucos postulados, dos quais, pelo método lógico-dedutivo, seriam os demais obti-
dos, rejeitando, como pré-dados, os elementos histórico-culturais, que se opunham
ao cogito.10  Negando a natureza histórico-cultural das realidades jurídicas, importa-

5 Vide infra �Evolução jurídico-privada pátria�.
6 Nem mesmo o Código Napoleônico, expoente maior da codificação oitocentista, amolda-se perfeitamente
aos quadros dessa, tendo, assim como o Código Beviláqua (art. 159), adotado em seus arts. 1.382 (assim
redigido: �Tout fait quelconque de l´homme, qui cause à autrui um dommage, oblige celui par la faute duquel
il est arrivé, à le réparer�) e 1.383, uma cláusula geral de responsabilidade civil, que permitiu o seu notável
desenvolvimento pela atuação jurisprudencial.
7 Vide o ponto �Tradição jurídico-privada pátria e influências da codificação�, no qual são analisadas as causas
da singularidade do Código Civil de 1916; no que toca ao emprego de conceitos jurídicos indeterminados por
este código e às alterações desta utilização, o tópico �cláusulas gerais e conceitos jurídicos indeterminados�,
em que é abordada a mudança de sistema por meio de alterações pontuais; em relação à existência de partes
móveis também no Código Beviláqua há alusão no tópico �mobilidade do sistema�.
8 Isto é, o segundo modelo sistemático externo, também referido como sistemática jusracionalista.
9 Consoante expõe Menezes Cordeiro, o Humanismo alcançou a primeira sistemática, de tipo empírico e
periférico, à qual faltava um �vigoroso discurso teórico que, transcendendo as contingências dos contactos
superficiais entre temas jurídicos, dispersos nas fontes, facultasse um verdadeiro sistema externo de Direito�.
CANARIS, Claus Wilhem. Pensamento Sistemático e Conceito de Sistema na Ciência do Direito.
Introd. e trad. por A. Menezes Cordeiro. Lisboa: Fundação Calouste Gulbenkian, 1989. p. LXXVII.
10 Idem, Ibidem. AMARAL, Francisco. Racionalidade e sistema no direito civil brasileiro. O Direito, ano 126,
1994, p. 66; RODRIGUEZ, Carlos Eduardo Lopes. A noção de sistema no direito privado: unidade ou
pluralidade. Revista da Faculdade de Direito da Universidade Federal do Rio Grande do Sul, v. 9, n.
1, nov./1993, p. 203.
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va, a sistemática jusracionalista, em tal abstração da realidade que Leibniz, um de
seus mais ilustres expoentes, concebia que o Direito integrava as disciplinas que não
dependiam da experiência ou de fatos, mas somente de definições, de provas lógicas
estritas, sendo redutível, com seu método dedutivo lógico-matemático (mos
geometricus), a uma pura aritmética11 .

Com base no pensamento da Escola Histórica do Direito de Savigny, o
pandectismo veio a construir uma sistemática integrada, a �terceira sistemática�,
sendo, de certa forma, a síntese das que lhe antecederam: da sistemática periférica
humanista, caracterizada pela ênfase na natureza histórica do Direito; e da sistemá-
tica central jusracionalista, que, com base no cartesianismo, desenvolveu uma real
construção sistemática do Direito. Assim, a sistemática integrada, conjugando ele-
mentos da periférica e da central, aceita o direito periférico como irrecusável herança
histórico-cultural, mas o reelabora cientificamente, sistematizando-o12 .

A primeira13  e a segunda codificações - a codificação francesa, de 1804, e a
codificação alemã, de 1896 � têm por fundamentação teórica, respectivamente, a
segunda14  e a terceira sistemáticas terminais15 16 .

Apesar de o BGB datar de 1896, com a expressão �codificação oitocentista�
fazemos referência unicamente à primeira codificação, cujo maior expoente é o Códi-
go Napoleônico17 .
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11 �Il peut donc conclure à ce stade que «la doctrine du droit est du nombre de celles qui ne dépendent pás
des expériences, mais des définitions, qui ne dépendent pas des démonstrations des sens, mais de celles de
la raison, et sont, pour ainsi dire, de droit, non de fait»�. GARDIES, Jean-Loius, La rationalité du droit chez
Leibniz. Archives de philosofie du Droit, t. 23, 1978, p. 128; RODRIGUEZ, op. cit., p. 204.
12 MENEZES CORDEIRO, op. cit., p. LXXXIII; COUTO E SILVA, Almiro. Romanismo e Germanismo no
Código Civil Brasileiro. Revista da Faculdade de Direito da UFRGS, Porto Alegre, v. 13, 1997, p. 19.
13 �Primeira codificação� no sentido moderno do termo � de uma técnica que pressupõe �a ab-rogação de
todo o direito precedente, a formulação sistemática de leis tendentes a impedir toda a possível antinomia e
a pretensão de auto-suficiência do seu sistema interno�. Com efeito, as �antigas codificações�, das quais é
exemplo o codex de Justiniano, eram �recopilações assistemáticas�, carentes de ordem e unidade, revelando-
se, pois, nitidamente dissonantes da concepção atual de codificação. MARTINS-COSTA, Judith. A boa-fé no
Direito Privado: Sistema e tópica no processo obrigacional. São Paulo: RT, 1999. p. 176-177.
14 Evidencia a sistemática central no Código Napoleônico a própria divisão das matérias: Livro I � Das pessoas;
Livro II � Dos bens e das diversas modificações da propriedade; Livro III � Das diferentes formas por que se
adquire a propriedade. �Toda a matéria se desenvolve, pois, a partir de idéias centrais simples e claras: a
pessoa, enquanto indivíduo, carece de bens que movimenta, para sobreviver e se expandir.� MENEZES
CORDEIRO, op. cit., p. XCI.
15 Denota a presença da terceira sistemática na elaboração do BGB a adoção por este de uma parte geral, que,
desenvolvida pelos pandectistas, representa uma apurada sistematização, assentada em dados científicos
mais avançados. O BGB é dividido em cinco livros, consubstanciando a chamada classificação germânica do
Direito Civil: Parte geral, Direito das relações obrigacionais, Direito das coisas, Direito de Família e Direito das
sucessões. MENEZES CORDEIRO, 1989, p. XCVI et seq.
16 Com a promulgação do Código Francês de 1804, colimou-se consolidar as conquistas liberais burguesas da
Revolução Francesa, razão pela qual seu conteúdo apresenta um forte teor ideológico. No BGB, as preocu-
pações imediatamente ideológicas do Código de Napoleão desaparecem, em favor de considerações predo-
minantemente técnicas. Ibidem, p. XCIV.
17 Em virtude de peculiaridades metodológicas do BGB, dentre as quais apresenta relevo a renúncia quase
absoluta à casuística. Quanto a esse tema, vide infra. Dentre as codificações oitocentistas podem ser referidas
o Código Prussiano de 1794 e o Código Austríaco.



As codificações oitocentistas estão assentadas em sistemas internos18  fecha-
dos, que se caracterizam pela: origem exclusiva da fonte legislativa, em decorrência
da teoria monista das fontes do Direito; auto-referência absoluta, exclusiva e excludente
de qualquer normatização não-inserta no código, vedando-se, portanto, a hetero-
integração19 ; construção sobre os mitos da auto-suficiência, da plenitude lógica e da
igualdade de todos perante a lei; e fundamentação num raciocínio lógico-dedutivo,
rejeitando o raciocínio tópico, que marcara a Antigüidade20 .

Desse modo, as codificações oitocentistas, verdadeiros monumentos cultu-
rais21 , são caracterizadas, no que tange à metodologia: por consubstanciarem siste-
mas fechados, colimando a impermeabilidade à intervenção da realidade e ao �po-
der criador da jurisprudência�, decorrente da crença de que a �perfeição da constru-
ção conceitual e o encadeamento lógico-dedutivo dos conceitos bastaria para a total
compreensão da realidade�22 ; pela pretensão à completude legislativa e plenitude
lógica, objetivando abranger, de forma centralizada, toda a legislação23  e todos os
acontecimentos fáticos da vida social; e pela adoção, com a utilização de uma lin-
guagem precisa, da técnica legislativa da casuística, sem espaço para cláusulas ge-
rais24 , salvo poucas exceções.

No que toca ao conteúdo axiológico, são peculiares à codificação oitocentista,
além do patriarcalismo, o individualismo e o patrimonialismo, representados pelos
dogmas da liberdade e da igualdade formais, com a consagração dos institutos da
propriedade, da liberdade contratual e das sucessões como absolutos; instrumentos
para a atuação da autonomia da vontade plena e irrestrita dos particulares, em
relação aos quais a lei se limitava a estabelecer procedimentos e esquemas de ação.

Vinha a reforçar a rigidez das codificações oitocentistas, determinada por seus
sistemas internos, a elaboração de sistemas externos fechados, caracterizados pelo
tecnicismo jurídico, pela adoção de métodos de interpretação silogísticos - exegetismo,
legalismo e formalismo conceitual -, voltados à vontade do legislador ou da lei, nas-

18 Adotam-se aqui as expressões �sistema interno� e �sistema externo� cunhadas por Heck. CANARIS,
1989, p. 55. No entanto, deve ser frisado que o Código Civil Napoleônico não apresentava rigorosamente
um sistema interno, concebido como uma �ordem imanente�.
19 Entendida como o preenchimento de lacunas da lei com a aplicação de normas ou princípios de outro
sistema. AMARAL, 1994, p. 64.
20 MARTINS-COSTA, 1999,  p. 23 et seq; AMARAL, op.cit., p. 64. O pensamento de Leibniz, matemático e
filósofo jusracionalista, é paradigmático ao tratar das questões da completude e certeza da codificação: �[Il
faut respecter la règle générale selon laquelle pour nulle cause ne seront accordées une action, une exception,
une autre solution de droit (remedium juris), une intervention judiciaire que ne soit pas fournie dans ce Code.
(...) Pour porter remède aux querelles entre les citoyens, les qualités suivantes aparaissent clairement nécessaires:
dans la République elle-même, [l´orde] la force et l´autorité, chez les Magistrats, la prudence et la religión, dans
les lois elles-mêmes [la certirtude et la facilité pour toutes les causes] la clarté et la complétude (sufficientiam)
� LEIBNIZ, G. W. Trois textes sur le droit et la codification. Archives de philosofie du Droit, t. 31, 1986, p.
358-359.
21 COUTO E SILVA, op. cit., p. 9.
22 Martins-Costa, Judith. O Novo Código Civil Brasileiro: em busca da �ética da situação�. Revista da
Faculdade de Direito da UFRGS, v. 20, p. 228, 2001.
23 PREDIGER, Carin. A noção de sistema no direito privado e o código civil como eixo central. In: MARTINS-
COSTA, Judith (org.). A reconstrução do direito privado. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2002. p. 164.
24 MARTINS-COSTA, op. cit., p. 229.
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cendo dessa concepção um �jogo de artifícios e abstrações� importando na �recons-
trução sistemática� dos conceitos que o código supostamente encerra25 .

A conjugação dos sistemas interno e externo fechados na elaboração, interpre-
tação e aplicação das codificações oitocentistas importou na concepção dos códigos
como certos e imutáveis, destinados à perenidade e à formação da �unívoca realida-
de do direito�. Valia o �mundo da segurança�, o mundo dos códigos, diante da
�cambiante e flexível� realidade sócio-cultural26 .

1.2 TRADIÇÃO JURÍDICO-PRIVADA PÁTRIA E INFLUÊNCIAS NA CODIFICAÇÃO

Não obstante sejam relevantes os paradigmas teórico e metodológicos menci-
onados, o Código Civil de 1916, por ser fruto de diversas concepções, consiste numa
codificação singular, cujas características basilares somente podem ser adequada-
mente compreendidas à luz da tradição jurídico-privada brasileira e das diferentes
influências que nele foram cristalizada, que serão abordadas em singelas linhas.

1.2.1 Tradição jurídico-privada brasileira

Importou, o advento do Código Beviláqua, na ab-rogação das Ordenações
Filipinas então vigentes, as quais eram produto da atividade legiferante portuguesa e
extremamente lacunosas. São justamente a procedência estatal das ordenações e a
lacunosidade dessas os fatores que deram ensejo, respectivamente, ao �centralismo�
e ao �bartolismo�, levando, conseqüentemente, à pluralidade de influências teóricas
e dogmáticas. Representam, ainda, as causas últimas da singularidade do Código
Civil de 16, motivo pelo qual deverão ser, conquanto sucintamente, abordados.

Posto que não houvesse uma codificação civil em sentido estrito, o Direito
Civil Brasileiro, desde as Ordenações Manuelinas, estava inserido num contexto de
significativo centralismo27 , que é o primeiro �traço decisivo para a compreensão do
nosso direito�28 . O centralismo consistiu em um fenômeno antigo no direito português,
sendo que as ordenações portuguesas29  organizavam um direito de origem legislativa,
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25 MARTINS-COSTA, 1999, p 268. Paradigmática é a famosa frase de Napoleão, o qual, ao tomar conhecimen-
to dos primeiros comentários ao seu estimado Código, teria afirmado que: �Mon Code est perdu�. PEREIRA,
Caio Mário da Silva. Código Napoleão. Revista de Direito Civil, n. 51, p. 11.
26 MARTINS-COSTA, op. cit. Natalino Irti, ao tratar, no início de sua obra L´età della decodificazione, sobre
�Il mondo della sicurezza�, refere que, neste, ao direito se pediam instrumentos que pudessem garantir os
valores burgueses dominantes, determinando �le regole del gioco�, que cumpriam a exigência de estabilidade
que estava à base das codificações oitocentistas. Esse mundo da segurança, contudo, pereceu diante das
vultosas transformações ocorridas após a Primeira Grande Guerra. IRTI, Natalino. L�età della decodificazione.
Milano: Giuffré, 1989.
27 COUTO E SILVA, Clóvis. O Direito Civil Brasileiro em Perspectiva Histórica e Visão de Futuro. Ajuris, Porto
Alegre, n. 40, p. 129, 1987.
28 MARTINS-COSTA, 1999, p. 239.
29 Que objetivaram, desde as primeiras, as Afonsinas (1446 ou 1447), coordenar a dispersa legislação,
conferindo-lhe unidade. Entretanto, consoante assinala Clóvis do Couto e Silva, as ordenações portuguesas
eram, na realidade, compêndios, modelos assistemáticos, op. cit., p. 131.



com procedência estatal, posto pela emanação do poder real. Isso o diferenciava dos
�coutumes franceses ou do direito consuetudinário alemão.�30  Assim, o centralismo
jurídico preparou terreno à aceitação do mito da plenitude, introduzido na França e
na Alemanha somente no século XIX31 , conduzindo à codificação do Direito Civil
brasileiro �em seu sentido tradicional e positivista, como algo que incorpore em seu
universo a totalidade normativa de um país�32 , embora em termos diversos do Códi-
go Napoleônico, paradigma de codificação à época. Destarte, a codificação civil no
Brasil representou uma continuidade relativa33 , não tendo se operado, aqui, o �corte
revolucionário� verificado no direito francês, tampouco a fusão entre o ordenamento
central e os territoriais ocorrida na Alemanha34 .

As ordenações portuguesas eram corpos de normas assistemáticos, incomple-
tos e contraditórios, cujos defeitos exsurgiam evidentes pelo fato de o direito que lhes
era subsidiário, notadamente o direito romano, ser um �tecido denso, rico, de extraor-
dinária abrangência�35 . Isso importou com que a �vida jurídica se pautasse
prevalentemente pelo direito subsidiário, representando o direito propriamente lusita-
no um papel subsidiário�36 , o que consubstanciava uma inequívoca subversão das
fontes jurídicas, com a aplicação direta e desprovida de critérios seletivos das fontes
subsidiárias.

O Bartolismo37  consiste, sem dúvidas, em uma especificidade marcante do
sistema jurídico brasileiro, no qual a doutrina, primordialmente a estrangeira, era
fonte de direito.�38 ; denota o fato de �as sentenças judiciais refletirem as opiniões de
autores de diversos sistemas jurídicos, ́ como se existisse ainda um ́ Direito Comum´
supranacional�39 , o que era ensejado pela extrema lacunosidade das Ordenações. O
singular método desenvolvido por Bartolo de Saxoferrato, em que os �ensinamentos
universais� eram compatibilizados com os costumes locais40 , importou com que as
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30 MARTINS-COSTA, op. cit., p.239.
31 Ibidem, p. 240.
32 COUTO E SILVA, Clóvis do, 1987, p. 137.
33 A continuidade é pertinente à tradição material, 479 fontes, e à formal, do centralismo. PONTES DE
MIRANDA, F.C. Fontes e Evolução do Direito Civil Brasileiro. Rio de Janeiro: Forense, 1981, p. 93. Desse
modo, não se verificou no Brasil estritamente a seqüência histórica da codificação referida por Bartolomé
Clavero: �Revolución, Declaración, Constitución y Códigos.�, CLAVERO, Bartolomé. Codificacion y Constitución:
paradigmas de un binomio. Quaderni fiorentini per la Storia del Pensiero Giuridico, Firenze, v. 18, p. 84,
1988. Aqui, o processo codificatório não foi antecedido por uma revolução burguesa, tampouco por uma
declaração de direitos constitucionais, tendo sido determinado pela Constituição do Império (art. 179, n.
XVIII), nos seguintes termos �Organizar-se-á, quanto antes, um Código Civil e um Criminal, fundados nas
sólidas bases da Justiça e da Eqüidade.�
34 MARTINS-COSTA, 1999, p. 238.
35 COUTO E SILVA, Almiro do, 1997, p. 12.
36 Ibidem, p. 12.
37 Expressão cunhada em virtude de Bartolo de Saxoferrato, que viveu no século XIV, ter sido o mais célebre dos
comentaristas, a cujos comentários foi atribuído o papel de lei subsidiária. MARTINS-COSTA, op. cit., p. 242.
38 Ibidem, p. 241. Carlos de Carvalho refere criticamente esse quadro, asseverando que: �As regras de direito
não circulam nem são recebidas pela força da lei, de seu espírito ou princípios mas pelo número de endossantes,
nacionais poucos e estrangeiros muitos, de preferência italianos e alemães.� Apud COUTO E SILVA, Almiro
do, op. cit., p. 14.
39 MARTINS-COSTA, op. cit., p. 241.
40 Ibidem, p. 242.



recepções, por Portugal, do direito estrangeiro fossem parciais. O Bartolismo, pois,
preservou a identidade jurídica local ao mesmo tempo em que a conjugou com um
Direito Civil Comum, resultando no surgimento de um novo contexto jurídico, aberto
às mais variadas concepções teórico-jurídicas e, por tal razão, extremamente comple-
xo. Múltiplas são, pois, as influências que confluíram no Código de 1916, as quais
são o tema do tópico seguinte.

1.2.2 Influências

O Código Civil brasileiro de 1916, diversamente do Código Civil Português de 1867
e da maioria dos Códigos latino-americanos que foram editados antes de 1900, não sofreu
profunda influência do direito francês, do Código Napoleônico, em virtude, principalmente,
da tradição centralista41  e do bartolismo42. Por outro lado, embora o Código Civil de Beviláqua
somente tenha entrado em vigor em 1917, não foi, como refere Pontes de Miranda, revisto
em virtude do advento, respectivamente em 1896 e 1907, do BGB e do Código Civil
Suíço.43  As alterações verificadas entre 1899 e 1915 foram, em sua maioria, apenas for-
mais, resultantes precipuamente das críticas de Rui Barbosa44 .

Não obstante seja inviável proceder ao enquadramento do Código de 1916 �
que consubstancia, de fato, uma codificação peculiar, original - em qualquer dos
paradigmas sistemáticos da época (jusracionalismo e pandectística), a sua elabora-
ção sofreu, primordialmente pela tradição do �Bartolismo�, influências estrangeiras
significativas, as quais não podem ser olvidadas. Cremos que a melhor metodologia
para se denotar as diversas influências na codificação de 1916 consista na análise
das principais concepções acolhidas pelos grandes juristas brasileiros que trabalha-
ram em projetos dos quais resultou o Código Beviláqua.

Para se entender o sistema do Código Civil de 1916 é imprescindível que se
exponha, preliminarmente, a influência do pensamento de Teixeira de Freitas45 , pois
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41 Cabe ser assinalado o fato de as Ordenações Filipinas terem vigido por mais de trezentos anos no País, até
a entrada em vigor do Código Civil de 1916.
42 Consociou-se a essas tradições o fato político de o Brasil, quando da elaboração dos primeiros projetos do
Código Civil, ser um Império, facilitando a �resistência� à vultosa influência do �revolucionário e republicano
Code Civil francês de 1804�; situação alterada com a proclamação da República, permitindo que Clóvis
Beviláqua, quando da elaboração de seu Projeto, fosse significativamente influenciado pelo Código Francês.
MARQUES, Claudia Lima. Cem anos de Código Civil Alemão: O BGB de 1986 e o Código Civil Brasileiro de
1916. Ajuris, Porto Alegre, n. 40, p. 82, 1987.
43 PONTES DE MIRANDA, 1981, p. 85.
44 MARQUES, op. cit., p. 82. No entanto, tendo em vista que o Código Civil brasileiro foi elaborado no
período de 1860 a 1899, enquanto que o BGB o foi no período de 1874 e 1896, não há como se negar que
o Projeto do BGB foi conhecido e considerado na elaboração do Código Civil de 1916, sendo, contudo, mais
expressivas as influências da doutrina alemã. Consoante leciona Claudia Lima Marques: �Freitas e Rodrigues
elaboraram seus Projetos antes de que o projeto final do BGB estivesse pronto e consideraram somente o
primeiro e criticado projeto de 1887/88. Beviláqua, ao contrário, conhecia o segundo Projeto de BGB,
publicado em 1895, e o considerou em seus estudos.�, op. cit., p. 88.
45 �Teixeira de Freitas foi, no século XIX, o gênio do direito civil na América. A Consolidação das Leis Civis,
cujas notas são magníficas fontes de doutrina, e o Esboço do Código Civil representam o que de melhor se
tinha, em direito civil, em toda a América.� PONTES DE MIRANDA, 1981, p. 63.



a Consolidação das Leis Civis, elaborada em 1857, com base nas �Ordenações Filipi-
nas� de 1602, �alcançou até 1917 � isto é, mais do que meio século � a autoridade
de um verdadeiro Código Civil Brasileiro�46  e �o Código de 1916 incorporou, em larga
medida, a noção de sistema formulada por Teixeira de Freitas�47 .

Foi Teixeira de Freitas o primeiro jurista a quem, após não expressivas tentati-
vas de codificação, se atribuiu a tarefa proceder à elaboração do Código Civil, que,
no entanto, deveria ser antecedida da consolidação do direito vigente. Ao proceder à
consolidação da caótica legislação esparsa, Teixeira de Freitas procurou criar um real
sistema no Direito Civil Pátrio48 , tarefa à qual se dedicou, inicialmente, quando da
elaboração da Consolidação das Leis Civis, concluída em 1857, e, ulteriormente, do
Esboço do Código Civil. Com tal desiderato, Teixeira de Freitas buscou examinar as
leis em seus próprios textos, sem influência de alheias opiniões, para conhecer a
substância viva da Legislação49 . Essa concepção, de sistematizar um Direito Civil
positivo pátrio, aplicada à Consolidação, significou uma vultosa mudança de rumo
em relação à tradição do �Bartolismo�50 , que, primordialmente pela falta de critérios
que sua aplicação denotava, tornava tormentosa a prática judiciária.

Não obstante a influência filosófica de Leibniz51 , a concepção sistemática de
Teixeira de Freitas não se confunde com a sistemática jusracionalista, tendo sofrido,
ainda, nítida influência da pandectística52 , o que é revelado pelo fato de ter organiza-
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46 MARQUES, 1987, p. 78.
47 MARTINS-COSTA, 1999, p. 259.
48 O intuito era o de ordenar; não o codificatório. Mas havia a intenção de classificar à vista das �conexões
imanentes dos institutos, à vida da ´unidade superior´ que precede a ´substância viva´ do Direito. Idem, p. 253.
49 Ibidem, p. 252.
50 Como expõe na introdução à Consolidação: �[...] Aquellas Ordenações, que são pobrissimas, reclamavão
copioso supplemento. Seus callaboradores, ou pela escassez de luzes de que têm sido acusado, ou por
fugirem a maior trabalho, reportárão-se muitas vezes ao Direito Romano, e mesmo geralmente o autorisárão
mandando até guardar as glosas de Accursio, e as opiniões de Bartolo e mais Doutores. [...] tudo concorreu,
para que os nossos Juristas carregassem suas Obras de materiaes estranhos, ultrapassando mesmo as raias
dos casos omissos. As cousas têm chegado a tal ponto, que menos se conhece, e estuda, nosso Direito pelas
leis, que o constituem; do que pelos Praxistas que as invadirão. Outras causas ainda contribúem para tão
desagradável situação.� TEIXEIRA DE FREITAS, Augusto. Consolidação das leis civis. 3. ed. aum. Rio de
Janeiro: Garnier, 1896. p. XXXII.
51 A concepção filosófica empregada nesse processo de sistematização encontra suas raízes no pensamento de
Leibniz, jusracionalista alemão, tendo Teixeira de Freitas adotado, na Consolidação, o �supremo princípio� de
Leibniz, de que a verdadeira classificação deve ser derivada da natureza das cousas, o que é evidenciado, dentre
outros aspectos, pelas referências, na Consolidação e no Esboço, à �substância viva da Legislação�, ao �ser das
coisas�, etc. MARTINS-COSTA, 1999, p. 249. Vide, quanto à �matriz filosófica da noção de sistema� de Teixeira
de Freitas, o artigo de Judith Martins-Costa �O Sistema na Codificação Civil Brasileira: de Leibniz a Teixeira de
Freitas�, em que são analisada as semelhanças entre as matrizes de pensamento de Teixeira de Freitas e de G.
W. Leibniz; no que toca ao pensamento de Leibniz, vide GARDIES, �La Rationalité du droit chez Leibniz�.
52 À formação do pensamento de Teixeira de Freitas confluíram variadas influências, dando ensejo ao desenvol-
vimento de uma obra inovadora. Expondo as diversas influências de Teixeira de Freitas, Orlando de Carvalho,
professor da Universidade de Coimbra, assevera que: �por uma rara capacidade de análise, que singularmente
se alia a uma preocupação de sistema que, no seu geométrico ardor, o aproxima por vezes, por sobre Hugo e
Savigny e entre as mónadas de Leibniz, não só nem tanto de um Puchta, mas, inclusive, de um Kelsen � meio
século antes, o que convém que se acentue!� CARVALHO, Orlando de. Teixeira de Freitas e a unificação do
direito privado. Boletim da Faculdade de Direito da Universidade de Coimbra, n. LX, 1984, p. 2.



do a Consolidação com base na bipartição da codificação já empregada na obra dos
pandectistas53 . Essa bipartição consistia na divisão estrutural da codificação em uma
Parte Geral, à qual, na obra de Teixeira de Freitas, cabia tratar dos �elementos
constitutivos de todas as relações jurídicas�, e uma Parte Especial, que regrava os
direitos pessoais e reais. No Esboço, elaborou uma teoria dos fatos jurídicos que seria
a base do sistema interno da consolidação, do Esboço e, ulteriormente, do Código
Civil54 .

Colimando a unificação do Direito Privado55 , desinteressou-se do Projeto, pois
considerava arbitrária a divisão entre o direito civil e o comercial, propondo, na céle-
bre carta dirigida a Martim Francisco, a elaboração de dois códigos: um Código Geral
ou Código Geral de Direito Privado, propedêutico ao conjunto dos ramos jurídicos, e
um Código Civil, que absorveria a legislação mercantil. Essa proposta denota a �mai-
or tentativa que se fez até hoje de se transpor para a lei uma teoria geral do direito�,
de �conversão em jurídico do jurídico-científico�56 . A não-aceitação de sua proposta
importou com que fosse, em 1872, declarada a resolução de seu contrato para a
elaboração do Código Civil57 .

Embora não tenha atuado diretamente na elaboração do Código de 1916,
suas influências sobre este são significativas. Como refere Pontes de Miranda, Clóvis
Beviláqua elaborou, em 1899, o Código Civil de 1916 aproveitando, primordialmen-
te, os projetos de Teixeira de Freitas, de A. Coelho Rodrigues e de Felício dos Santos,
sendo que a presença criativa de Teixeira de Freitas na codificação de 1916 foi mais
acentuada do que a do próprio Clóvis Beviláqua.58  A influência do pensamento de
Teixeira de Freitas estende-se até o Código Civil de 2002, primordialmente no que
tange à sua concepção de sistema, à unificação do direito das obrigações e à
concretitude59 .
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53 �A estruturação em uma Parte Geral e uma Parte Especial é devida aos pandectistas alemães do séc. XIX.�
MARTINS-COSTA, 2001, p. 216.
54 A Teoria dos Fatos jurídicos propriamente dita somente foi desenvolvida no Esboço, porquanto, quando da
elaboração da Consolidação, Teixeira de Freitas considerava que os fatos jurídicos não deveriam considerados.
TEIXEIRA DE FREITAS, Augusto. Esboço. Rio de Janeiro: Ministério da Justiça e Negócios Interiores,
Serviço de Documentação, 1952. p. 229. Por outro lado, deve ser assinalado que o Código Civil não adotou
integralmente a Teoria dos Fatos Jurídicos de Teixeira de Freitas.
55 Idéia que, apesar de haver sido adotada no Código Suiço das Obrigações de 1912 e no Código Italiano de
1942, somente veio a ser acolhida, no que toca à unificação das obrigações, no direito positivo brasileiro com
o Código de 2002, como será analisado infra.
56 CARVALHO, op. cit., p. 36-37.
57 PONTES DE MIRANDA, 1981, p. 80.
58 �Depois dos quatro Projetos, podia Clóvis Beviláqua aproveitar o material deles e apresentar a construção
sóbria, mas elegante, que apresentou � construção que a Comissão revisora, a Comissão da Câmara e o Senado
aperfeiçoaram em muitos pontos. Pela colheita de artigos, a que procedera, no Esboço de Teixeira de Freitas, no
Projeto de Coelho Rodrigues, que foi a principal das suas fontes imediatas, no de José Thomaz Nabuco de
Araújo, que em quase nada lhe serviu, e no de Felício dos Santos, de que recebeu regras tradicionais e sugestões
conservadoras, a obra de Clóvis Beviláqua constituiu algo de nacional, de característico, a despeito do
cosmopolitismo inerente às construções, de feitio universitário, nos povos novos. [...] Breve estatística poderia
dizer-nos que foi, ainda em 1900-1915, Teixeira de Freitas, o codificador de 1860, quem mais criou no Código;
depois, Coelho Rodrigues, Clóvis Beviláqua, a Comissão revisora e o Senado.� Idem, p. 91.
59 Vide infra.



Por outro lado, juristas que tiveram destacado papel na elaboração e crítica do
Projeto do Código Civil de 1916, tais como Tobias Barreto, Clóvis Beviláqua e Rui
Barbosa, são expoentes da denominada �Escola Alemã de Recife�60 , que, fundada
pelo primeiro, difundiu a ciência jurídica alemã no País, cujos juristas eram �acostu-
mados a uma orientação até então quase que exclusivamente francesa�61 . Nesse
panorama, os sistemas de Savigny62  e dos pandectistas exerceram uma significativa
influência no pensamento de Clóvis Beviláqua, confluindo - conjuntamente com di-
versos elementos, dentre os quais sobressaem a inspiração filosófica em Leibniz cris-
talizada na obra de Teixeira de Freitas, a influência do código napoleônico, do positivismo
de Augusto Comte e das fontes portuguesa e romana � na sua obra, no Código Civil
de 191663 .

1.3 SISTEMA FECHADO

Em essência, o Código Civil de 1916 �é um código oitocentista, embora nas-
cido no século XX�64 . De conseguinte, nele estão presentes as características já ana-
lisadas de uma codificação oitocentista assentada em um sistema interno fechado. O
Código Beviláqua apresenta-se, predominantemente65 , como um sistema fechado
lógico-dedutivo, com pretensão de completude lógica, fulcrado num �sistema de auto-
referência absoluta� e excludente, impermeável à intervenção da realidade, a muta-
ções e elaborado, primordialmente, segundo a técnica legislativa casuística.

Ou seja, em virtude do emprego da técnica legislativa da casuística e da con-
sideração do indivíduo como sujeito abstrato de direito, o sistema da codificação de
1916 é fechado, com pretensão à impermeabilidade ao influxo das vicissitudes sócio-
culturais e à consideração do �indivíduo situado�, o que é analisado mais detidamen-
te nos pontos que seguem.
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60 Primordialmente em virtude da formação teórica dos juristas representativos da Escola de Recife e do
processo de elaboração do Código Civil de 1916, filiamo-nos àqueles que consideram ter sido a influência
teórica e dogmática germânica muito mais expressiva no CC de 1916 do que a do modelo do BGB.  Nessa
linha, Claudia Lima Marques leciona que �As coincidências sistemáticas de ambos os códigos podem ser
melhor explicadas pela influência comum da doutrina pandectística dominante à época, do que por uma
influência direta do BGB no Código Civil Brasileiro�, 1987, p. 96.
61 Ibidem, p. 81.
62 O fato de Savigny ter sido um ferrenho opositor da codificação do Direito, sendo célebre a sua polêmica,
quanto a esse tema, com Thibaut, gerou um aparente paradoxo que foi conciliável justamente pelo contexto
de centralismo jurídico em que o Direito Civil brasileiro estava inserto. �Pode parecer paradoxal, mas a
influência de Savigny não levou Teixeira de Freitas a recusar a idéia de codificação, como sucedeu com
muitos, especialmente com Frederico Del Rosso. Ao contrário, Teixeira de Freitas em seu Esboço de CC
adotou conceitos de Savigny, representativos do direito romano, do heutiges roemisches Recht; isto deve ter
resultado do fato de Portugal estar vivendo por longo espaço de tempo sob uma codificação, as Ordena-
ções.� COUTO E SILVA, Clóvis, op. cit., p. 134, nota n. 9.
63 Sobre a Escola de Recife e sua influência no Código Civil de 1916 vide, dentre outros, Almiro do Couto e
Silva, 1997, Claudia Lima Marques, 1987, e Clóvis do Couto e Silva, 1987.
64 MARTINS-COSTA, 1999, p. 260.
65 Pois veicula, conquanto de forma inexpressiva, cláusulas gerais e conceitos jurídicos indeterminados.



1.3.1 Plenitude legislativa e completude lógica

O Código de 1916 foi elaborado, nos moldes das codificações oitocentistas,
como um sistema normativo total, completo e acabado, com a pretensão à plenitude
legislativa, à normalização de todos os fatos da vida civil com a exclusão de qualquer
outro diploma legislativo. Foi concebido, também, como um sistema jurídico revesti-
do de completude lógica, hábil a, por seus preceitos abstratos, ser aplicado a todas as
situações da vida real. Embora reconhecida a existência de lacunas previu-se, na
�Introducção�, critérios para a solução dos �casos omissos�66 , de modo a atender ao
postulado da plenitude da codificação.

Concretizou-se o mito jusracionalista da completude legislativa e lógica, o
qual, conjugado com a técnica legislativa da fattispecie, leva à prevalência do valor
da segurança em detrimento da justiça material, o que é expresso no pensamento
jusracionalista de G. W. Leibniz, que afirma ser preferível que alguns sofram injusti-
ças do que alimentar o �mal coletivo de um direito incerto�67 .

1.3.2 Técnica legislativa: abstração, casuística e autonomia privada plena

1.3.2.1 Abstração e casuística

A influência do caráter patrimonialista e individualista das codificações
oitocentistas, alicerçadas na filosofia iluminista68 , levou a que Clóvis Beviláqua ela-
borasse o Código Civil com supedâneo na �igualdade abstrata dos sujeitos de direi-
to�69 , nos moldes do Código Napoleônico. Assim, assentava-se o código de 1916 na
concepção patrimonialista de pessoa, concebida como categoria abstrata, como um
�ser conceitual�70 , sinônimo de sujeito de direito, mero elemento da relação jurídica.
A personalidade, por sua vez, era um atributo jurídico, correspondente à capacidade
de ser titular de direitos, à capacidade de direito, prevista em seu art. 2º71 . Nas
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66 Art. 7º da �Introducção�, correspondente à atual Lei de Introdução ao Código Civil.
67 �En effet puisque nous jugeons que peu nombreuses sont les questions négligées par ces lois, il est
préférable que quelques uns subissent um tort jusqu´au moment où il nous en est refere, plutôt que
d´alimenter le mal collectif d´un droit incertain.� LEIBNIZ, 1986, p. 358.
68 �A formulação da idéia categorizada de pessoa como sujeito de direito e que ensejou toda a configuração,
que lhe deu o sistema clássico de direito privado, teve origem e fundamento na filosofia que precedeu e
acompanhou a Revolução Francesa; em outros termos, o período do jusnaturalismo e do iluminismo.�
MEIRELLES, Jussara. O ser e o ter na codificação civil brasileira: do sujeito virtual à clausura patrimonial. In:
FACHIN, Luiz Edson (org.) Repensando fundamentos do direito civil brasileiro contemporâneo. Rio
de Janeiro: Renovar, 1998. p. 93.
69 Esse aspecto é evidenciado pelos comentários do autor ao art. 2º do código, infratranscrito, tecidos nos
seguintes termos: �É uma affirmação do valor jurídico dos sêres humanos, sem distincção de sexo nem de
nacionalidade. A todos, de onde quer que venham, o Codigo  faculta o ingresso na cidadella do direito, e
offerece as seguranças da ordem juridica.� BEVILÁQUA, Clovis. Código civil dos Estados Unidos do
Brasil comentado. Rio de Janeiro, Ed. Rio, 1976. p. 171.
70 MEIRELLES, op. cit., p. 90.
71 �Art. 2º Todo homem é capaz de direitos e obrigações na ordem civil.�, dispositivo correspondente ao
art. 1º do novo código.



22 - RPGE, Porto Alegre 27(57): 9-52, 2004

.

palavras de Clovis Beviláqua: �Pessôa é o ser, a que se attribuem direitos e obriga-
ções. Equivale, assim, a sujeito de direitos. Personalidade é a aptidão, reconhecida
pela ordem jurídica a alguém, para exercer direitos e contrahir obrigações.�72

Com a tímida utilização de cláusulas gerais, de princípios e de conceitos jurídi-
cos indeterminados, os seus dispositivos são elaborados predominantemente73  segun-
do a técnica legislativa casuística. A técnica casuística, típica da codificação
oitocentista, consiste na formulação das normas como fattispecie, na elaboração dos
artigos segundo a lógica clássica do suporte fático abstrato e dos efeitos respectivos,
ou seja, de hipóteses abstratas específicas e circunstanciadas às quais são atribuídas
conseqüências jurídicas pré-estabelecidas com precisão, abrindo diminuto espaço à
consideração das peculiaridades do caso concreto, à situação fática em sua
especificidade e, de conseguinte, à atividade de graduação judicial74 . Em suma, por
meio da técnica casuística o legislador cria um repertório de figuras e disciplinas
típicas75 , atribuindo aos juízes uma atividade passiva de subsunção, segundo uma
lógica formal, levando, pois, à incomunicabilidade entre o código e a situação normada.

Ao caráter �fechado� do sistema interno decorrente do amplo emprego da
técnica casuística consociou-se, inicialmente, um sistema externo fechado, dificultan-
do sobremaneira a ocorrência de mutações e a atividade judicial criativa, o que teve
como consectários uma rigorosa incomunicabilidade com a realidade e, de conse-
guinte, a inadequação do código para a normatização da sociedade contemporânea,
dinâmica e cada vez mais complexa e diferenciada76 .

Sua viabilidade era decorrente da estabilidade da estrutura social e do
abstencionismo estatal na esfera econômica, característicos dos modelos liberais bur-
gueses. Não havia, assim, a necessidade de conformação do sistema jurídico civil a
rápidas e significativas alterações políticas e sociais, ensejando a manutenção de
uma codificação rígida, sem a eclosão de uma legiferação especial significativa; fenô-
meno que, no entanto, foi verificado no curso da vigência do Código Civil de 1916.

1.3.2.2 Autonomia privada plena

Natalino Irti, em sua obra L´età della decodificazione, refere ser a garantia da

72 Ibidem, p. 170. Ao tratar da capacidade, ainda nos comentários ao art. 2º, é expresso ao asseverar que:
�Aqui o Codigo define, antes, a personalidade, que equivale á capacidade de direito�, p. 171. Assim, a
personalidade equivalia à capacidade de direito, diferenciando-se da �capacidade�, que corresponderia à
capacidade de fato, a extensão dada aos poderes de ação.
73 A utilização da técnica casuística foi adotada de forma predominante, não exclusiva, tendo em vista a
existência, no Código Beviláqua, de conceitos jurídicos indeterminados e de cláusulas gerais, tais como as
previstas nos arts. 159 e 1.056, o que é abordado no tópico 3.2.1. da segunda parte.
74 �... tecnica di tipo regolamentare, caratterizzata da previsioni specifiche e circostanziate. La norma prevede
un´ipotesi piú o meno determinata; qualora essa si verifichi le sará atribuita quella predeterminata rilevanza.�
PERLINGIERI, Pietro. Il diritto civille nella legalitá costitucionale. Torino: Schientifiche italiane, 1991, p. 84.
75 IRTI, 1989, p. 8.
76 Pontes de Miranda ressalta o caráter predominantemente abstrato deste código, afirmando que: �O
Código Civil brasileiro, pelo que deve a Clóvis Beviláqua, é uma codificação para as Faculdades de Direito,
mais do que para a vida.�, op, cit., p. 86.
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autonomia privada como livre escolha de fins uma das características fundamentais
do �mundo da segurança�77 , do mundo dos códigos, que traduzem os valores do
liberalismo oitocentista. Prezava-se sobremaneira a liberdade civil, a vida como livre
escolha dos fins, relegados aos cálculos de conveniência e à incontrolável valoração
dos indivíduos. Escolhendo os fins a serem perseguidos, esses assumiam a responsa-
bilidade da iniciativa, sendo a assunção dos riscos justamente a contrapartida dessa
liberdade78 . Ao Direito era reservada a função de fornecer os instrumentos necessári-
os ao pleno exercício da autonomia privada, não devendo se imiscuir na ordem
privada. A segurança era atinente às regras, abstratas e gerais, do jogo, não à obten-
ção dos fins, motivo da não-consagração, como regra, na codificação oitocentista e
no nosso código de 16, de formas de revisão contratual.

A pretensão à imutabilidade dos institutos básicos do código - o direito de
propriedade, a liberdade contratual e a sucessão concebidos de forma absoluta - e a
exigência de estabilidade estavam nas raízes da codificação, sendo ignorada a idéia
de um controle sobre os fins privados, em consonância com a ética da liberdade
kantiana que permeava todo o sistema79 . No entanto, como já referido, a realidade
político-social mudou sensivelmente logo após o início da vigência do código de 16, a
demandar uma intervenção estatal que ia de encontro ao espírito deste.

1.3.3 Parte geral

Expostas as características metodológicas basilares da codificação oitocentista
presentes no Código Beviláqua, devem ser assinalados seus traços característicos,
dentre os quais sobressai a adoção da bipartição da codificação em Parte Geral80  e
Parte Especial, bem como o teor da primeira.

Na realidade, a codificação de 16 apresenta uma �Parte Introdutória� com-
plexa, composta, originariamente, pela �Lei de Introdução�81 , pela Parte Geral e por
77 Página 7. Vide supra, item 1, �Paradigmas metodológicos�.
78 Op. cit., p. 4.
79 Vide o item 4 da primeira parte, �eticidade e axiologia�.
80 A idéia de uma parte geral na codificação civil tem origem na doutrina pandectística, que influenciou o
pensamento de Teixeira de Freitas, o CC de 16 e, também, o BGB. A dicotomia em Parte Geral e Parte Especial
presente no código de 16 tem, portanto, como raízes a Consolidação e o Esboço de Teixeira de Freitas, não
consistindo, pois, em mera ´recepção´ da estrutura do BGB. Deve-se registrar, no entanto, que há expressivas
discussões quanto à fonte de inspiração da adoção da Parte Geral no Código Civil de 1916. Nesse sentido,
Cláudia Lima Marques, referindo a lição de René David, afirma: �Em virtude de a idéia de �Parte geral� ter sido
apresentada sob a forma �legislativa� nas Consolidações de Teixeira de Freitas, em 1858, há autores que afirmam,
tal como René David, que a dicotomia do CC de 16 em Parte Geral e Especial é provavelmente decorrente desse
precedente, e não uma cópia do BGB�, op. cit., p. 72. Há expressivas opiniões em contrário, principalmente na
doutrina estrangeira, tais como a de Octavian Onescu: �On pourrait encore prende en considerátion quelques
législations non européennes, em premier lieu le Code civil du Brésil du 1er janvier 1916, révisé em 1919 et en
1949. Ce Code a une Partie générale empruntée à la technique de la Partie générale du Code civil allemand.�
IONESCU, Octavian. Le problème de la partie introductive du code civil. Revue Internacionale de Droit
Comparé, Dix-neuviéme annèe, n. 3, Juillet-septembre 1967, p. 593.
81 Ab-rogada pela atual Lei de Introdução ao Código Civil. A �Lei de Introdução�, na realidade, era parte
integrante da Lei n. 3.071/16; não obstante, continha numeração distinta da do Código, �para indicar a
diversidade da matéria, e accentuar que, se a elle está ligada e se o domina, com elle não fóma um todo
homogêneo, podendo ser modificada, permanecendo integro o articulado do Código, do mesmo modo que
as alterações deste se não reflectem sobre ella�. BEVILÁQUA, op. cit., p. 93.
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�partes gerais� de cada matéria, consubstanciadas por disposições gerais que estão
inseridas nos dispositivos inaugurais de diversos livros, título e capítulos do código,
evidenciando, assim, o forte espírito analítico e sistematizador daqueles que, mediata
ou imediatamente, elaboraram essa codificação.

Assim como as Partes Gerais da Consolidação e do Esboço de Teixeira de
Freitas, está inserida a Parte Geral do Código Civil de 16 no �sistema de noções de
direito civil propriamente ditas�82 , veiculando disposições gerais de direito civil83 ; de-
sempenha, desse modo,  uma função �cientificamente fundante� de todo o sistema.

O sistema consagrado na Parte Geral do Código Civil de 1916 é assentado
numa Teoria do Ato Jurídico, com a definição dos atos lícitos, ilícitos e dos fatos
juridicamente relevantes84 , em regras com forte inspiração na doutrina pandectista
alemã85 , consistindo, por se revestir de uma lógica interna imanente, num verdadeiro
sistema interno. Caracteriza-se por ser central, permitindo a �recondução dos casos
particulares, via o raciocínio lógico-subsuntivo, às categorias mais gerais que estão
postas no seu topo, prontas para permitir a dedução escalonada das espécies�.86

A abstração, que permeia toda a codificação, também está presente na Parte
Geral, carente de dispositivos, tais como as cláusulas gerais87 , hábeis a viabilizar a
consideração da situação fática ou a atividade judicial criativa.

1.4 ETICIDADE E AXIOLOGIA

O Código Civil de 1916 é permeado por uma eticidade formal, embasada na
ética da liberdade e do dever kantiana, que foi o pano de fundo da pandectística do
séc. XIX88 . Com efeito, deve-se a Emanuel Kant a articulação filosófica do pensa-

82 Consoante classificação de Octavian Ionescu, 1967, p. 580.
83 A Parte Geral está divida em três livros: Livro I � das Pessoas; Livro II � dos Bens; e Livro III � dos Fatos
Jurídicos.
84 Claudia Lima Marques ressalta que o CC de 16 - diversamente do BGB que não traz uma teoria semelhante,
tratando na Parte Geral do negócio jurídico, da declaração de vontade e do contrato - define �tanto o ato
lícito (aos jurídicos, Art. 81ss.), como o ilícito (atos ilícitos, Art. 159s.), e os fatos juridicamente relevantes (fatos,
Art. 74ss.; prescrição, Art. 161ss.) na Parte Geral, como queriam alguns críticos do BGB�, op. cit., p. 89. Essa
Teoria dos Atos Jurídicos é correspondente, em larga medida, ao modelo de Teixeira de Freitas, centrado na
sua teoria dos fatos jurídicos.
85 MARQUES, 1987, p. 93.
86 MARTINS-COSTA, 1999, p. 262.
87 À exceção da prevista no art. 159, já aludida.
88 WIEACKER, Franz. História do Direito Privado Moderno. 2. ed., trad. A. M. Botelho Hespanha, Lisboa:
Fundação Calouste Gulbenkian, 1993, p. 280. Wieacker assinala que, apesar de a ética kantiana não ser
formal, desta provém o positivismo científico: �.. como já por volta de 1800 os pensadores mais fecundos �
à frente dos quais estão Hugo, Feuerbach e Savigny � duma ou doutra forma, eram partidários de Kant, a
questão da justiça do direito positivo passou daí em diante a fundar-se na ética kantiana da autonomia moral
da pessoa e da sua vontade ética e na concepção kantiana da ordem jurídica como a forma de tornar possível
a maior liberdade compatível com a liberdade dos outros sujeitos de direitos. Através das «Críticas» de Kant,
sobretudo através de «Crítica da Razão Pura», a questão acerca dos requisitos apriorísticos de uma ética social
assumiu, paralelamente, a forma de uma questão acerca dos requisitos formais de uma ciência jurídica positiva
filosoficamente legitimada. Da ética de Kant (que, em si mesma, não era de modo algum formal) provém,
portanto, um dos veios principais do formalismo científico, ou seja, do positivismo científico que havia de
transformar o usus modernus tardio numa ciência autónoma do direito positivo.�. Idem., p. 402.
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mento liberal, concebendo o Direito Privado como um sistema de direitos subjetivos
naturais e inatos, entendidos como atributos jurídicos do sujeito para a consecução
de fins por este determinados89 , a cuja garantia servia o Direito Público, compreendi-
do como um �Direito Público para o Direito Privado�90 . Essa eticidade é fundada na
igualdade formal, desconsiderando as reais condições sociais dos indivíduos concre-
tos, que eram indiferentes para a ordem jurídica liberal. O conceito da igualdade
formal e o ideal de uma legislação geral clara e simples levaram à adoção da técnica
do sujeito de direito único, abstrato, desprovido de qualquer atributo social diferenciador;
�concepto, ideal y técnica que se presuponen unos a otros y se condicionan
recíprocamente.�91

Tais aspectos, como já aludido, encontram-se presentes de forma incontestá-
vel no Código Beviláqua. A pessoa era tida como mero sujeito de direitos; a persona-
lidade correspondia à capacidade de direito; e a técnica legislativa da fattispecie
servia à igualdade formal, mas não à material.

A eticidade formal denotava o caráter individualista do Código de 1916, o
qual é evidenciado, dentre outros aspectos, pelo embasamento do regime contratual
no princípio da autonomia da vontade considerada como livre escolha de fins, pela
irreversibilidade dos vínculos contratuais, pela não-subordinação do direito de propri-
edade a fins sociais92 .

O individualismo consistiu um elemento consciente no trabalho de Clovis
Beviláqua. A inserção no código de preceitos consagradores das demandas sociais foi
considerada inadequada por Beviláqua, em virtude de não estarem, à época, devida-
mente assentadas e reconhecidas93 . Concebeu, assim, que não deveria haver uma
�intervenção funesta na economia da vida social�, pois �as codificações sempre foram
mais trabalho de depuração, de condensação, de enfeixamento, de classificação, de
methodisação, do que aventurosos transitos por sendas mal desbravadas.�94

De fato, quando da elaboração e promulgação do Código Civil de 1916, pre-
dominava o individualismo, concepção político-filosófica vigorante após a Revolução

89 Ludwig Raiser, ao tratar do conceito e da origem da liberdade contratual, expõe a influência da filosofia
kantiana: �Su queste basi Grozio e Pufendorf fondarono la libertà contattuale, tentando allo stesso tempo di
ancorarla a massime etiche. La filosofia di Kant sostituì l´etica sociale improntata a considerazioni sostanziali
propria dell´epoca del diritto naturale con la legge morale, di carattere formale, dell´imperativo categórico; e
fu così che l´idea di autonomia morale della personalità diede impulso alla teoria giuridica. Questo fu il terreno
su cui maturò poi l´opera di Savigny e dei grandi dogmatici del secolo scorso. L´etica di derivazione kantiana
(non di rado disillusa e ridota all´oso) giunse ad influenzare anche la codificazione tardo ottocentesca del
diritto civile.� RAISER, Ludwig. Il compito del diritto privato. Trad. ital. Milano: Giuffrè, 1990. p. 53.
90 LOPES Y LOPES, Angel M. Estado social y sujeto privado: una reflexion finisecular. Quaderni Fiorentini
per la Storia del Pensiero Giuridico Moderno, Firenze, v. 25, p. 412, 1996; GIORGIANNI, Michele. O
Direito Privado e suas atuais fronteiras. Revista dos Tribunais, São Paulo, v. 747, p. 38, 1998.
91 LOPES Y LOPES, op. cit., p. 413.
92 REALE, Diretrizes Gerais do Projeto do Código Civil, p. 14.
93 Por o Código Civil de 1916 refletir as concepções jurídicas e sociais vigentes no século XIX, Pontes de
Miranda assevera que: �A data mental do Código (como do B.G.B. e do suíço) é bem 1899; não seria
errôneo dizê-lo o antepenúltimo Código do século passado.�, op. cit., p. 85.
94 BEVILÁQUA, Clovis. Em defeza do projecto de Código Civil Brazileiro. Rio de Janeiro: Francisco
Alves, 1906. p. 41.
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Francesa, consolidada com a Declaração dos Direitos do Homem e do Cidadão e
com base na qual foi promulgado o Código Napoleônico95 . No entanto, as caracterís-
ticas e as bases axiológicas da sociedade da qual o Código Civil de 1916 era um
reflexo estavam, à época da elaboração deste, em nítido declínio, o que embasa a
assertiva de Miguel Reale de que: �quando o jurisconsulto cearense elaborou o seu
monumental Projeto de Código Civil, estava, talvez sem o perceber, no crepúsculo de
uma civilização e de uma cultura.�96  Assim, a atitude de Clóvis Beviláqua foi �emi-
nentemente conservantista, porquanto ele codificou para uma sociedade patriarcal
que ainda não tinha nenhuma experiência da época industrial; ele legislou para um
Brasil agrícola e patriarcal.�97

Na seara do Direito de Família, o caráter patriarcal exsurgia como base
axiológica marcante do Código Beviláqua, expressa primordialmente pela posição de
domínio que as figuras do pai e do marido exerciam no âmbito do direito de família.
A família, por sua vez, era �matrimonializada�, assentada no instituto do casamento,
ao qual era associada a legitimidade dos filhos98 , com a classificação dos filhos em
legítimos, naturais, espúrios e adulterinos.

2 CODIFICAÇÃO ABERTA E CÓDIGO CIVIL DE 2002

As vultosas alterações morais, sociais, políticas e jurídicas - dentre as quais
sobressaem a superação do individualismo, do estado liberal não-intervencionista e
do patriarcalismo - que se verificaram desde a elaboração, em 1899, do Código de
1916 importaram na necessidade de modificações profundas não somente no teor
das normas do código, mas também metodológicas, de modo a viabilizar que a
codificação civil atendesse às necessidades de regulação da dinâmica, complexa e
diferenciada sociedade contemporânea; determinaram, assim, a concepção de um
Código Civil aberto à realidade social, à comunicação com os demais sistemas jurídi-
cos e a mutações, de modo a viabilizar sua máxima �concretitude� 99 .

95 Nessa época, não haviam sido consagrados os direitos sociais, seja no direito pátrio ou alienígena. O
processo de reconhecimento e positivação dos direitos sociais teve por marcos significativos a Constituição
Mexicana de 1917 e a Constituição de Weimar de 1919, sendo que, no Brasil, esses direitos somente foram
previstos constitucionalmente com a Carta Política de 1934.
96 REALE, op. cit., p. 13.
97 REALE, 1999, p. 148.
98 FACHIN, Luiz Edson. Direito de Família. Revista do Conselho da Justiça Federal, Brasília, v. 9, 1999, p.
18. Há de ser feita justiça a Clóvis Beviláqua, em cujo projeto original constava a possibilidade de reconheci-
mento de filhos �illegitimos de qualquer especie� e que era considerada por este, conjuntamente com a
consagração da investigação da paternidade, uma conquista da ética e do altruísmo. Foram essas �conquis-
tas�, no entanto, repelidas pelo Congresso, originando forte crítica do autor do projeto. BEVILÁQUA,
Código civil dos Estados Unidos do Brasil, comentado por Clovis Beviláqua, p. 30.
99 Esse influxo da alteração do panorama axiológico na metodologia da codificação civil é referido por Miguel
Reale, supervisor da comissão de elaboração do novo Código Civil, nos seguintes termos: �Tendo como
fulcro fundamental o valor da pessoa humana como fonte de todos os valores, houve uma mudança, da
maior importância. O novo código abandonou o formalismo técnico-jurídico, superado, próprio do individu-
alismo da metade deste século, para assumir um sentido mais aberto e compreensivo, [...]� REALE, 1999, p.
179.
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Com a promulgação do Código Civil de 2002, foram efetivadas inovações pro-
fundas em relação ao código de 1916, embora a redação de diversos artigos tenha sido
mantida. Além de o sistema distanciar-se significativamente do presente na codificação
de 1916, o novo código é norteado por uma eticidade contraposta à do código Beviláqua;
possui bases axiológicas nitidamente dissonantes daquelas que permeavam o código
pretérito; incorporou avanços legislativos, doutrinários e jurisprudenciais, além de ter
corrigido determinadas inadequações do Código Beviláqua.

Como alterações mais relevantes, podemos elencar a elaboração do código
como um sistema central e aberto, a unificação das obrigações civis e comerciais e a
superação da eticidade formal, do individualismo e do patriarcalismo.

2.1 PARADIGMAS METODOLÓGICOS: BGB, CONSTITUIÇÕES CONTEMPO-
RÂNEAS E DESCODIFICAÇÃO

Um ponto que não restou adequadamente evidenciado pelos autores do pro-
jeto do Código Civil no que pertine à técnica legislativa adotada � amplo emprego de
cláusulas gerais � é a influência exercida pelo paradigma metodológico do BGB. Não
obstante o BGB apresentasse traços marcantes da codificação oitocentista � funda-
mento na igualdade abstrata dos sujeitos de direito e pretensão de plenitude -, o
Código Civil alemão conjugava à estrutura conceitual rigorosa uma �renúncia quase
total à casuística�100 . Essa �renúncia à casuística� era viabilizada pelas remissões aos
caracteres conceituais gerais da relação jurídica e pelo emprego de cláusulas gerais, o
qual constituiu uma �concessão do positivismo à auto-responsabilidade dos juízes e a
uma ética social transpositiva�.101  Com o emprego de cláusulas gerais e conceitos
jurídicos indeterminados, o BGB, diversamente do Código Napoleônico, abriu relati-
vo espaço à atividade judicial criativa e a mutações, viabilizando o preenchimento,
pelo judiciário, das cláusulas gerais com uma �nova ética jurídica e social� 102  e deno-

100 WIEACKER, 1993., p. 544; RODRIGUEZ, 1993, p. 203.
101 WIEACKER, op. cit., p. 546. A consciência, pelos autores do projeto, da necessidade de inserção, no BGB,
de cláusulas gerais, de modo a mitigar os inconvenientes do método abstrato-generalizador é lapidarmente
enfocada por Karl Larenz: �Los mismos autores de la ley han percibido que solo com el método legal
abstracto-generalizador puede conseguirse realmente um alto grado de seguridade jurídica y también de
justicia global � de los contenidos de la regulación em general -, pero freqüentemente a costa de la diferenciación
exigida por la misma multiplicidad de formas de las relaciones vitales y, com ello, también em detrimento de la
justa decisión en el caso particular. Por ello el legislador ha intentado mitigar los inconvenientes del estilo legal
abstracto-generalizador al acoger en la ley también algunos módulos de valoración que requieren recibir un
contenido, esto es, las llamadas «cláusulas generales», que tienen el carácter de líneas de orientación. Así, el
Código remite en algunos pasajes a principios ético-jurídicos, como la «buena fe» (arts. 157 y 242) y las «buenas
costumbres» (arts. 138 y 826), a módulos extrajurídicos como el «uso de tráfico», o simplesmente a la «equidad»
(artículos 315 y ss., 829 y 847). En la mesma línea se halla también el empleo no infrecuente de conceptos
considerablemente imprecisos como características del supuesto de hecho. (...) Aparte esto, el mismo legisla-
dor del Código civil ha incorporado, en forma de «cláusulas generales» o de conceptos jurídicos indeterminados,
una correción contra los peligros del método legal abstracto-generalizador. Con ello ha dado a la jurisprudencia
la posibilidad de desarrollar la regulación legal y adaptarla a las variables circunstancias de la vida.� LARENZ,
Karl. Derecho civil � Parte General. Trad. Miguel Izquierdo y Macías-Picavea. Madri: Civitas, 1985, p. 33- 34.
102 Ibidem, p. 546. Vide, também, as críticas postas à forma de emprego, pelo legislador e pelos juízes, das cláusulas gerais.
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tando certa abertura103 , conquanto não de todo expressiva, pois significativamente
restrita por seu método abstrato-generalizador. Sendo o BGB expoente da �segunda
codificação�, não há como ser questionado que representa um �paradigma teórico�
do novo Código Civil, cuja abertura metodológica é, no entanto, indiscutivelmente
mais representativa do que a do código alemão.

Outro paradigma teórico que exerceu indiscutível influência na metodologia
do novo Código Civil foi o representado pelas Constituições contemporâneas, que,
abstraídas suas peculiaridades, consistem em codificações �abertas�, repletas de �nor-
mas-fins� e de �cláusulas gerais de reenvio�. Versando sobre as inspirações do Código
Civil de 2002 no que pertine à sua técnica legislativa, assinala Judith Martins-Costa
que �sua inspiração, mesmo do ponto de vista da técnica legislativa, vem da Consti-
tuição, farta em modelos jurídicos abertos.�104  Além de atuarem como paradigmas
metodológicos, as Constituições de 1969 e de 1988105  impuseram, pela hierarquia
normativa de que se revestem, ao novo código civil a funcionalização dos direitos de
propriedade e da liberdade contratual, além da abertura à comunicação com o siste-
ma constitucional, em virtude da superação da dicotomia estanque público-privado
que existia quando da elaboração do Código de 16.

Há, ainda, um importante paradigma metodológico, fundado nas modifica-
ções legislativas contemporâneas, de indiscutível relevo, consubstanciado no panora-
ma descrito por Natalino Irti em sua notória obra L´età della decodificazione, em
que, com a ocorrência de uma fuga dal codice civile, uma espropriazione del codice,
o Código Civil passaria a exercer uma função residual, em um contexto policêntrico106 ,
dominado pela legislação especial, que veicularia os direitos gerais107 . O processo de
consolidação que levou, segundo o autor, à época da descodificação108  teria se origi-
nado pela evolução das leis excepcionais (as quais veiculariam meras exceções tem-
porárias e pontuais à disciplina do código109 , que consistiria no ´direito geral´) ou

103 Como assinala Menezes Cordeiro: �Estes (refere-se aos codificadores do BGB) acabaram, assim, por
adoptar um sistema aberto, capaz de, por desenvolvimentos internos ou externos, responder a problemas
impensáveis aquando da codificação.�, MENEZES CORDEIRO, Antonio M. Da boa-fé no direito civil.
Coimbra:  Almedina, 1989. p. 331. Devendo, no entanto, ser vista essa abertura com as ressalvas postas por
Judith Martins-Costa, no sentido de que, na prática judiciária, somente foi devidamente consolidada pela
jurisprudência no século XX. A Boa-Fé no Direito Privado, p. 237.
104 Prossegue afirmando que: �[...] O exemplo, paradigmático, vem da Constituição norte-americana. Mesmo
a Constituição brasileira vigente possui, no entanto, variada tipologia de modelos jurídicos abertos, seja pela
afirmação de sua principiologia, seja pela inserção de cláusulas gerais de reenvio a outros textos normativos,
como a do parágrafo segundo do art. 5.� MARTINS-COSTA, Judith. O Direito Privado como um �Sistema
em construção�: as cláusulas gerais no Projeto do Código Civil Brasileiro. Revista de Informação Legislativa,
Brasília, v. 35, n. 139, 1998, p. 6 e nota n. 10 à p. 17.
105 Vigentes, respectivamente, nos momentos da elaboração e promulgação do projeto do novo Código Civil.
106 Op. cit., p. 33 et seq.
107 Portanto, haveria, com o advento da época da descodificação, uma mudança do valor no sistema jurídico
de Direito Privado do código civil, que, de direito geral perante as normas excepcionais, passaria a representar
um direito residual diante dos micro-sistemas formados pelas leis especiais, as quais veiculariam a disciplina
geral das matérias que regulam. Dessarte, a normatização ´geral´ passaria, segundo esse panorama, do
código para as leis especiais.
108 Período histórico iniciado após a segunda guerra mundial, ibidem, p. 26.
109 Ibidem, p. 34.
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especificadoras (normas especiais que determinariam, em institutos ou campos de
interesses singulares, os princípios já acolhidos no código110 ) às leis especiais (estatu-
tos de grupos, que regulariam, de maneira estável, matérias ou grupos de relações,
´expropriando-os´ do código), e, posteriormente, destas a micro-sistemas de normas
com princípios próprios e lógicas autônomas. Assim, na época da descodificação, o
Código Civil teria perdido o seu caráter de centralidade no sistema das fontes: a sede
de garantia do indivíduo passara a ser a Constituição; as leis especiais formavam
micro-sistemas que, com princípios próprios, tiravam do Código Civil o caráter de
sede de princípios gerais, sendo reservada a este apenas a função de regulação de
institutos antigos e de matérias amplíssimas, sempre pressupostas pelas leis especi-
ais111 .

Inobstante o quadro teorizado por Natalino Irti não se amolde à realidade
jurídica-pátria contemporânea, à concepção de sistema do código de 2002 e,
tampouco, tenha mantido sua atualidade112 , este era um referencial no período em
que se travaram os debates sobre o projeto do novo Código Civil e é sustentado por
juristas pátrios de relevo113 . Ademais, denota a insustentabilidade na dinâmica reali-
dade social contemporânea dos mitos da codificação oitocentista de imutabilidade,
plenitude legislativa e completude lógica.

2.2 EVOLUÇÃO JURÍDICO-PRIVADA PÁTRIA E INFLUÊNCIAS NA CODIFICAÇÃO

2.2.1 Evolução jurídico-privada pátria

Como aludido supra, Clóvis Beviláqua legislou, em 1899, no �crepúsculo de
uma civilização e de uma cultura�, para um �Brasil agrícola�, baseado numa con-
cepção individualista e patriarcalista cuja superação não tardou.

Em apertada síntese, pode-se afirmar que a evolução jurídico-privada pátria
verificada após a promulgação, em 1916, do Código Beviláqua concretizou-se pri-

110 Tais leis são referidas, aqui, como ´especificadoras´ para viabilizar, nessa apertada síntese, a contraposição
com as leis especiais no contexto da descodificação. O autor também denomina essas leis de especiais: �Le
norme speciali, d´altro canto, si caratterizano como norme specificanti, che determinano, in singoli istituti o
campi di interessi, princìpi già accolti nel codice civile.�, op. cit., p. 67.
111 Ibidem, p. 25 et seq.
112 Como reconhecido pelo próprio autor, o qual assevera que descodificação e recodificação são categorias
históricas e não lógicas, tendo se registrado, na Itália do início dos anos 90, a transição para a recodificação:
�Decodificazione e ricodificazione non sono categorie logiche, ma categorie storiche, e quindi mutevoli, e di
tempo in tempo dominanti. [...] Nel giro degli ultimi anni, abbiamo forse registrato la transizione dall´uma
all´altra fase. [...] Tramontati gli ideali ottocenteschi, tra sfiducia nei poteri pubblici [...] il codice civile ci appare
come la base più stabile della nostra convivenza.� I cinquant´anni del codice civile. Rivista di Diritto Civile,
Padova: Cedam, Parte Prima, 1992. p. 236.
113 Entre esses, cabe referir o posicionamento de Francisco Amaral e de Orlando Gomes. �De outra parte, as
suas normas programáticas (o autor faz referência à Constituição) vão estimular a criação de leis especiais que,
em matéria civil, reduzem o primado do Código e criam uma pluralidade de núcleos legislativos que fragmen-
tam o sistema unitário presidido pelo Código Civil, caracterizando o processo de descodificação do direito,
termo devido a Irti e, no Brasil, adoptado por ORLANDO GOMES.�, AMARAL. Racionalidade e sistema no
direito civil brasileiro, p. 76.



114 COUTO E SILVA, Clóvis do, 1987, p. 138; AMARAL, op. cit., p. 75.
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mordialmente por meio de leis especiais, veiculando, muitas vezes, princípios e valo-
res próprios, e, também, pelas Cartas Constitucionais, que, permeadas por novos
valores e normalizando matérias específicas do Direito Civil, inovaram mediata e
imediatamente este ramo. Com efeito, tendo as alterações do Código sido apenas
pontuais, as significativas mudanças do Direito Civil foram operadas pelas sucessivas
Constituições e pelas leis especiais editadas em sua vigência. Verificou-se, de certo
modo, o panorama italiano descrito por Irti, sem, no entanto, assimilar-se à agudeza
deste.

Leis especiais desenvolveram novos ramos jurídicos, especiais e autônomos,
como o direito do trabalho, o direito agrário, o direito previdenciário e o direito do
menor; criaram-se microssistemas como a legislação do inquilinato, da navegação
aérea, da atividade financeira e bancária, da proteção ambiental e do consumidor,
da propriedade industrial, intelectual e urbana114 .

A concepção individualista que norteava o Código Beviláqua, já em decadên-
cia quando de sua elaboração em 1899, foi sendo superada, rapidamente, nos con-
textos político-jurídicos nacional e global. A promulgação da Constituição de Weimar,
que reconhecia direitos sociais e a função social da propriedade, por meio do princí-
pio de que �a propriedade obriga�, foi o marco histórico da consagração da socialidade,
indo de encontro ao caráter absoluto da autonomia privada e do direito de proprieda-
de que, consagrados na DDHC de 1789, eram os pilares das codificações oitocentistas.
Seguindo a orientação da Constituição de Weimar, a Carta Política de 1934 adotou,
em seu art. 113, n. 17, a concepção social da propriedade e, num título reservado à
�ordem econômica e social�, consagrou os direitos sociais; no que foi seguida pelas
cartas de 1937, 1946, 1967, 1969 e 1988.

Da mesma forma que ocorreu com o individualismo, o extremo patriarcalismo
da família foi sendo reduzido, e a igualdade dos cônjuges passou a ser sucessivamen-
te afirmada, com o advento das Leis ns. 4.121/62 e 6.515/77, sedimentando-se com
a promulgação da Constituição Federal de 1988.

2.2.2 Influências na codificação

Sendo múltiplas as fontes de inspiração do conteúdo dos dispositivos do novo
código, a abordagem das influências da codificação será restrita àquelas mais expres-
sivas quanto à concepção de sistema do novo código, sendo desenvolvida a noção de
sistema aberto ao se tratar especificamente do Código Civil de 2002.

No contra-fluxo do paradigma da ́ descodificação´ de Irti situa-se a concep-
ção de código central no sentido que lhe deu Arthur Steinwenter, sintetizada por
Clóvis do Couto e Silva nos seguintes termos: �O CC, como Código central, é mais
amplo que os CC tradicionais. É que a linguagem é outra e nela se contém �cláusulas
gerais�, um convite para uma atividade judicial criadora, destinada a complementar
o corpus juris vigente, com novos princípios e normas. O Juiz é, também, um legisla-
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dor para o caso concreto. E, nesse sentido, o CC adquire, progressivamente, maiores
dimensões do que os Códigos que têm a pretensão, sempre impossível de ser atingida,
de encerrar em sua disposição o universo do direito.�115  A codificação central e aber-
ta é decorrente, primordialmente em sua abertura intersistemática, de uma profunda
mudança na abordagem do próprio Direito, com a superação do axioma da dicotomia
rígida entre o Direito Público e o Direito Privado116 ; dicotomia que estava à base das
codificações oitocentistas, monumentos legislativos que não se comunicavam com
os demais sistemas normativos. A codificação aberta pressupõe justamente inter-
relações entre o Direito Público e o Direito Privado, harmonizando-se perfeitamente
com a concepção, sustentada por Ludwig Raiser, dos Direitos Público e Privado como
sistemas parciais que constituem centros de irradiação, insertos em uma ordem jurídi-
ca global desprovida de divisões estanques117 .

A concepção da codificação aberta consubstancia, na realidade, uma quarta
sistemática118 , não se confundindo com as sistemáticas humanista, jusracionalista e
pandectística. Remontando ao pensamento de Arthur Steinwenter, foi lapidarmente
teorizada, em 1968, por Claus-Wilhelm Canaris, em obra119  na qual, arvorado nas
idéias da adequação valorativa e da unidade interna120 , sustenta a concepção de
sistema como ordem axiológica ou teleológica de princípios gerais do Direito aberta à
mutação de seus valores fundamentais; abertura essa decorrente da viabilidade de
interpretação criativa121  e que convive com a mobilidade de certas partes do siste-
ma122 .

Por outro lado, não há como se olvidar a vultosa e direta influência do pensa-
mento de Miguel Reale, coordenador da comissão de elaboração do novo Código

1 Op. cit., p. 149.
2 Vide o excelente estudo de Ludwig Raiser: O Futuro do Direito Privado. Revista da Procu-
radoria-geral do Estado/RS, v. 9, n. 25, 1979. Sobre a concepção de Beviláqua da dicotomia
Direito Público-Privado vide �Código civil dos Estados Unidos do Brasil, comentado por
Clovis Beviláqua�,  p. 67 et seq.
3 Ludwig Raiser, após criticar a �velha concepção� do Direito Privado e Público como dois
círculos fechados e a proposta unificadora de Bullinger, expõe o quadro que expressa ade-
quadamente a relação entre o Direito Privado e o Público: �Mais de acordo com a realidade
está o quadro de uma elipse com dois focos como centros de irradiação, entre os quais
aparece um campo intermediário, influenciado pelos dois centros�, O Futuro do Direito
Privado, p. 21.
4 RODRIGUES, A noção de sistema no direito privado: unidade ou pluralidade, p. 214;
PREDIGER, A noção de sistema e o código civil como eixo central, p 168.
5 �Pensamento sistemático e conceito de sistema na Ciência do Direito�.
6 Que fundamentam a rejeição, pela incompatibilidade com estas, do sistema externo de
Heck, dos sistemas de puros conceitos fundamentais de Kelsen e Stammler, do sistema lógico
da jurisprudência dos conceitos, do sistema da jurisprudência dos interesses e do sistema
axiomático-dedutivo, dentre outros.
7 Op. cit., p. 112. A referência é atinente à abertura do sistema objetivo, que mantém uma
relação dialética com o sistema científico.
8 Ibidem, p. 130 et seq.
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Civil, na metodologia deste código123 , o qual, não obstante as suas especificidades
marcantes, alinha-se com a concepção de uma codificação aberta; consonância que
resta translúcida da análise de sua teoria das fontes e modelos do direito. Ao versar
sobre a compreensão prospectiva das fontes do direito, Miguel Reale assevera que o
valor da liberdade impõe a adoção de uma �ordenação jurídica aberta e flexível�124 ,
não sendo mais admissível a persistência da visão estática e retrospectiva das fontes
do direito da cultura jurídica burguesa, que importava numa concepção do direito
como um �sistema cerrado de prescrições predeterminadas e intangíveis� 125 ; o que
�nos leva a ver o conteúdo das fontes do direito em termos de modelos jurídicos�126 .

Como será exposto, o novo Código Civil sofreu certa influência dos paradigmas
do BGB, no que tange à adoção de cláusulas gerais, das Constituições contemporâ-
neas e, ainda, do pensamento filosófico de Miguel Reale, contrapondo-se ao modelo
de código residual descrito por Natalino Irti, uma vez que se amolda à quarta sistemá-
tica, à concepção de codificação aberta, contendo remissões a conexões intra, inter e
extra-sistemáticas, efetivadas pelas cláusulas gerais, e adotando, além de �normas-
fins�, �modelos jurídicos� com �amplitude de repertório�, o que é tema do tópico
seguinte.

2.3 SISTEMA ABERTO

Tendo Clóvis Beviláqua legislado com supedâneo na �igualdade abstrata dos
sujeitos de direito� e com vistas à igualdade formal, desenvolveu um sistema fechado
lógico-dedutivo, no qual não havia espaço para adequação à dinâmica da realidade,

123 Sobre a influência do pensamento de Miguel Reale no novo código vide as monografias inéditas de Thiago
Torres Guedes �A necessária insuficiência do código e a teoria dos modelos� e de Laura Coradini Frantz �O
direito como experiência e a concepção de parte geral do código civil�, além do estudo de Gerson Luiz Carlos
Branco �O Culturalismo de Miguel Reale e sua expressão no novo código civil�, In: MARTINS-COSTA,
Judith e BRANCO, G. Diretrizes Teóricas do Novo Código Civil Brasileiro. São Paulo: Saraiva, 2002. Deste
trabalho merece ser transcrito o seguinte trecho, atinente à concepção de modelos jurídicos de Miguel Reale
e às cláusulas gerais: �As cláusulas gerais que contribuíram significativamente para mudar a linguagem do novo
Código em relação ao de 1916 não são tratadas distintamente por Miguel Reale em relação aos demais
dispositivos, pois para ele os modelos jurídicos representam uma nova linguagem expressiva do conteúdo
normativo das fontes do direito. Os modelos são estruturas postas em razão dos fins que devem ser realizados
e, por isso, cada dispositivo legal que estrutura o projeto tem um papel similar ao que tradicionalmente é
atribuído às cláusulas gerais�, p. 56.
124 REALE. Fontes e Modelos do Direito: Para um novo paradigma hermenêutico. São Paulo, Saraiva, 1994.
p. 25.
125 Ibidem, p. 26.
126 Ibidem, p. 28. Cabe ser referido que Miguel Reale propôs o termo modelo jurídico como �complemento
necessário à teoria das fontes do direito�, idem, p. 40, e aborda o ordenamento jurídico como �um processo
aberto de modelos jurídicos que, tudo somado, se complementam�, p. 41, �como um ecossistema complexo
e variegado, que abrange uma multiplicidade de sistemas e subsistemas normativos..�, p. 95. Ao tratar da
modelagem jurídica, o autor torna evidente a abertura dos modelos à realidade sócio-cultural: �Ao converter
o conteúdo da fonte do direito em modelos jurídicos, temos uma estrutura que, em virtude de projetar-se
historicamente no tempo até enquanto a fonte estiver em vigor, se vincula à experiência jurídica, obedecendo
às mutações fático-valorativas que nesta se operam.�, p. 39, sendo que a significação concreta dos modelos,
no curso de suas vigências, varia �de conformidade e em função de mutações operadas nos planos factual,
axiológico e normativo�, p. 82.
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revelando-se, pois, inapto à normatização da sociedade contemporânea, caracteriza-
da por sua complexidade e por seu dinamismo.

A abertura da codificação operacionalizada pelo emprego estratégico de cláu-
sulas gerais e de conceitos jurídicos indeterminados é fruto de uma profunda altera-
ção filosófica do legislador127 , da consciência da inadequação de um código rígido e
imutável para normalizar a dinâmica, diferenciada e complexa sociedade atual, ex-
pressa na seguinte passagem de Miguel Reale: �Com a opção pelos modelos abertos,
nós podemos apontar uma sociedade em transformação.�128

Distanciando-se nitidamente do sistema fechado lógico-dedutivo peculiar à
codificação oitocentista e ao código de 1916, caracterizado por sua pretensão de
completude legislativa e plenitude lógica e por sua conseqüente �auto-referência ab-
soluta e excludente�, os modelos jurídicos abertos do novo código, integrados por
cláusulas gerais, por conceitos jurídicos indeterminados e por partes móveis,
consubstanciam um sistema interno relativamente aberto, que apresenta as seguintes
características: pluralidade de fontes, com acentuado relevo da fonte judicial; auto-
referência relativa, não-excludente129 , viabilizando a hetero-integração (preenchimen-
to de lacunas ou concretização de conceitos com base em normas de outros siste-
mas), por suas conexões inter e extra-sistemáticas; abertura ao raciocínio tópico.

É um corolário dessa espécie de sistema interno o sistema externo relativamento
aberto, no qual convive o raciocínio lógico-subsuntivo com a concreção das normas,
por meio de um método de raciocínio produtivo130 ; um sistema externo no qual
convivem o raciocínio sistemático e o tópico.

A abertura dos sistemas interno e externo é enfatizada pelos autores do novo
Código131 , sendo abordada por Miguel Reale quando trata dos �modelos jurídicos

127 Pontes de Miranda critica o caráter formalista do Código Civil de Beviláqua - �O Código Civil brasileiro, pelo
que deve a Clóvis Beviláqua, é uma codificação para as Faculdades de Direito, mais do que para a vida.� -,
ressalvando, em conhecida passagem, que �O que nele morde (digamos) a realidade vem de Teixeira de
Freitas, ou de Coelho Rodrigues.�  Em seguida, acentua o realismo jurídico de Teixeira de Freitas: �Com que
trabalhavam esses tratadistas? [...] Teixeira de Freitas, com o muito que leu, com o raciocínio poderoso que o
distinguiu de todos, o gosto de tratar as relações jurídicas como �objetos�, realismo jurídico de que nasceram
a Consolidação e o Esboço.� MIRANDA, Fontes e Evolução do Direito Civil Brasileiro, p. 86 e 63.
128 O Projeto do Novo Código Civil, p. 147. A passagem citada é um excerto do seguinte trecho em que Miguel
Reale aponta as diferenças entre os modelos jurídicos dos códigos de 1916 e de 2002: �há uma diferença
muito grande entre os modelos jurídicos do Código atual e os modelos jurídicos do Projeto. No Projeto foi
dada preferência àquilo que eu costumo chamar de �modelos jurídicos abertos�. Exatamente para permitir a
evolução e a obra da interpretação, quer dos autores, quer da jurisprudência. Com a opção pelos modelos
abertos, nós podemos apontar uma sociedade em transformação.�
129 MARTINS-COSTA, 1999, p. 24 et seq.
130 Ibidem, p. 33. Como leciona Pietro Perlingieri: �Legiferare per clausole generali vuol dire lasciare al giudice,
all�interprete, una maggiore possibilità di adeguare la norma alle situazioni di fatto.�, Il diritto civille nella legalitá
costitucionale, p. 83.
131 Refere Moreira Alves: �Nesse particular, o Projeto é dos mais avançados que se conhece, tendo em vista a
amplitude dessas cláusulas gerais. Partindo-se do princípio � quase óbvio, mas para o qual pouca gente se
atenta � de que essas cláusulas gerais dão flexibilidade àquilo que muitos alegam como críticas às codificações
� que seria a sua imobilidade -, e permitem, graças a uma atuação judicial que se torna possível à medida  que
os tempos se modificam, uma certa flexibilidade na disciplina de determinados institutos.� MOREIRA ALVES,
José Carlos. A parte geral do Projeto do Código Civil. Revista do Conselho da Justiça Federal, Brasília,
v. 9,  1999, p. 10.
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abertos� e dos princípios da �operabilidade�132  e da �concretitude� 133 , atinentes à
abertura extra-sistemática, de cujas passagens se denota a indissociável ligação entre
os sistemas interno e externo relativamente abertos134  e que são devidamente sinteti-
zadas no seguinte trecho: �O que se tem em vista é, em suma, uma estrutura normativa
concreta, isto é, destituída de qualquer apego a meros valores formais abstratos. Esse
objetivo de concretude impõe soluções que deixam larga margem de ação ao juiz e à
doutrina, com freqüente apego a valores como os de boa-fé, equidade, probidade,
finalidade social do direito, equivalência de prestações, [...] A «exigência de concreção»
surge exatamente da contingência insuperável dessa adequação criadora dos mode-
los jurídicos aos fatos sociais «in fieri». [...] É claro que essa nova atitude se reflete na
linguagem empregada ao se configurarem os novos modelos jurídicos, linguagem
adequada à função do Direito.�135

Passou-se, pois, do paradigma oitocentista - em que a centralidade do sistema
jurídico incumbia ao legislador, sendo o juiz a �boca da lei�, um autômato aplicador
das normas casuísticas � para o paradigma predominante no séc. XX, de um sistema
jurídico relativamente aberto, em que exsurge na posição de centralidade o juiz136 , ao
qual passou a ser demandado o exercício de uma função criativa, inovadora.

Ao elaborar um código aberto e central, duas soluções técnicas básicas foram
adotadas pelo novo Código Civil: a atribuição, ao legislador, da tarefa de editar �leis
aditivas�, ao Código, concebido como o �eixo central� do Direito Privado, e uma
maior outorga de responsabilidade ao Poder Judiciário137 , por meio da consciente
criação de modelos jurídicos abertos, pelo emprego, em dispositivos estratégicos, de
cláusulas gerais, conceitos jurídicos indeterminados e �normas-fins�, o que deve ser
analisado mais detidamente.

2.3.1 Centralidade

Sendo, na dinâmica e diferenciada sociedade moderna, inconcebível a elabo-
ração de uma codificação destinada a abranger a totalidade normativa do Direito

132 O princípio da operabilidade norteou os trabalhos da comissão, determinando que, na elaboração das
normas, fosse considerada a realizabilidade do Direito, a sua executabilidade. O Direito há de ser passível de
ser operado, motivo pelo qual deve a norma ter operabilidade, evitando equívocos e dificuldades. REALE, O
Projeto do Novo Código Civil, p. 10. Esse princípio, dentre outros aspectos, embasou esclarecimentos
teóricos, tais como a rigorosa separação entre prescrição e decadência, validade e eficácia, associação e
sociedade; determinou também a redação de normas jurídicas abertas, de modo a viabilizar mutações
decorrentes da atividade social, por meio da �estrutura hermenêutica�. Idem, p. 11.
133 Consubstanciado na obrigação de a legislação �atender às situações sociais, à vivência plena do Código,
do direito subjetivo como situação individual�. Idem, p. 12.
134 �Pois bem, essa compreensão dinâmica e propulsora do que deva ser um Código implica uma atitude de
natureza mais operacional, do que conceitual, no sentido de se preferir sempre configurar os modelos
jurídicos com amplitude de repertório, de modo a possibilitar a sua adaptação às esperadas mudanças sociais,
graças ao trabalho criador da Hermenêutica, ....� REALE, Miguel. Código Civil � Anteprojetos, vol. 5, Tomo
1, Senado Federal, Subsecretaria de Edições Técnicas, Brasília, 1989, p. 14-15.
135 Ibidem, p. 14-15.
136 AZEVEDO, Antônio Junqueira de. O princípio da boa-fé nos contratos, Revista do Conselho da Justiça
Federal, Brasília, v. 9, 1999, p. 41.
137 MARTINS-COSTA, O Novo Código Civil Brasileiro: em busca da �Ética da situação�, p. 229.
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Privado ou mesmo do Direito Civil138 , a concepção de que à legislação aditiva deve-
riam ser relegadas as matérias carentes de sedimentação e estabilidade orientou os
trabalhos da comissão elaboradora do projeto do Código Civil de 2002. Segundo
Miguel Reale, coordenador-geral da comissão que elaborou o projeto do novo código,
o Código Civil deveria cuidar de normas gerais já consagradas ou, ao menos, dotadas
de plausível certeza e segurança, razão pela qual não deveria abranger todas inova-
ções, problemas de alta especificidade técnica ou matérias em constante evolução;
deveria o Código Civil consistir numa ́ legislação matriz´, com base na qual se cons-
tituem ́ ordenamentos normativos especiais´139 .

Verifica-se, pois, que o Código Civil de 2002 � inobstante tenha por pressupos-
to a necessidade da coexistência da legislação excepcional e especial, com peculiares
derrogações a regras e/ou princípios do código e normatização de institutos carentes
de consolidação e aperfeiçoamento - não reflete o sistema jurídico descrito por Nata-
lino Irti em sua mencionada obra, no qual o Código Civil exerceria uma função
residual, em um contexto policêntrico140 , dominado pela legislação especial. Não se
verificou, assim, uma espropriazione del codice141  ou a relegação deste à normatização
residual; o Código Civil manteve a sua centralidade no Direito Privado, conservando
a função de estatuto orgânico da vida privada.

Persistiu, assim, o caráter de centralidade da codificação civil no sistema das
fontes, sendo sede de conceitos básicos, categorias e princípios gerais de Direito Civil
que norteiam todo o sistema jurídico-cível.

2.3.1.1 Unificação das obrigações civis e comerciais

Com a unificação das obrigações civis e comerciais142 , que passaram a ser
normatizadas pelo Código Civil, acolheu-se, guardadas as peculiaridades desta
codificação, uma das grandes propostas do mestre Teixeira de Freitas, a qual, posto

138 Quadro exposto por Natalino Irti em sua obra L�età della decodificazione.
139 REALE, O projeto do novo Código Civil, p. 3. No mesmo sentido, assevera Clóvis do Couto e Silva: �O
pensamento que norteu a comissão que elaborou o Projeto do CC brasileiro foi o de realizar um Código
central, no sentido que lhe deu Arthur Steinwenter, sem a pretensão de incluir nele a totalidade das leis em
vigor no país. A importância está em dotar a sociedade de uma técnica legislativa e jurídica que possua uma
unidade valorativa e conceitual, ao mesmo tempo em que infunda nas leis especiais essas virtudes, permitin-
do à doutrina poder integrá-lo num sistema, entendida, entretanto, essa noção de um modo aberto.�, op.
cit., p. 148. De fato, foi uma das diretrizes do Anteprojeto: �h) Não dar guarida no Código senão aos
institutos e soluções normativas já dotados de certa sedimentação e estabilidade, deixando para a legislação
aditiva a disciplina de questões ainda objeto de fortes dúvidas e contrastes, em virtude de mutações sociais
em curso [...]�, REALE, Anteprojeto, p. 11.
140 L�età della decodificazione, p. 33.
141 IRTI, op. cit., p. 36.
142 Essa foi uma das diretrizes fundamentais do Anteprojeto, como referido na exposição de motivos: �a)
Compreensão do Código Civil como lei fundamental do Direito Privado, nele mantendo, por conseguinte,
o Direito das Obrigações, mas, sem distinção entre obrigações civis e comerciais; [...]�. REALE,
Anteprojetos, p. 10-11.  A unificação foi operada pela revogação, por meio do art. 2.045, da Parte Primeira
do Código Comercial, Lei 556, de 25 de junho de 1850.
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que pretérita ao código de 1916, não fora adotada por Clóvis Beviláqua143 , tendo
sido, justamente, a causa da resolução do contrato de Freitas para a elaboração do
Código Civil. A unificação das obrigações civis e comerciais tem por embasamento
teórico a identidade substancial das obrigações civis e comerciais, centradas na cate-
goria geral do negócio jurídico144  e apresenta vultosas conseqüências práticas, tendo
em vista as significativas alterações do direito obrigacional levadas a efeito pelo novo
código, dentre as quais sobressaem a funcionalização do contrato (art. 421), a consa-
gração da teoria da imprevisão (art. 317) e da resolução por onerosidade excessiva
(art. 478).

Unificadas as obrigações civis e comerciais, também nesse aspecto o código
manteve a sua centralidade, relegando a normatização específica de diversas matéri-
as à legislação esparsa.

2.3.2 Técnica legislativa: cláusulas gerais, conceitos jurídicos indeterminados, mobi-
lidade e funcionalização

A linguagem empregada nos dispositivos do novo código, com a utilização de
conceitos jurídicos indeterminados e de cláusulas gerais em dispositivos de grande
expressão no sistema, é um dos grandes instrumentos voltados à comunicação deste
com a realidade social, contrapondo-se à abstração que era a nota característica do
Código Beviláqua.

2.3.2.1 Cláusulas gerais e conceitos jurídicos indeterminados

Rejeitando a tese do sujeito de direito único, característica do Código de 1916,
os autores do Código Civil de 2002 colimaram, baseados na percepção da noção de
sujeito de direito em sua pluralidade, regular o �indivíduo situado�, �o ser humano
e(m) suas circunstâncias, sempre urgentes e concretas�145 , de modo a realizar o ideal
da justiça concreta146 , o que levaram a efeito por meio do emprego de conceitos
jurídicos indeterminados, da determinação da observância das peculiaridades da si-

143 Não foi, contudo, o reconhecimento da diversidade de essência das obrigações que embasou a rejeição da
unificação proposta por Teixeira de Freitas no Código de 1916, mas a consideração da existência de
peculiaridades no objeto e nas relações jurídicas comerciais, ou seja da autonomia do Direito Comercial.
Como afirma Clóvis Beviláqua: �Não se diz que haja uma theoria das obrigações para o direito civil e outra
para o direito commercial; o que se affirma é que ha relações especiaes no commercio, que reclamam regras
apropriadas. [...] Há, portanto, além de razões históricas, razões de ordem lógica, em pról da divisão do
direito privado em civil e comercial�, Código civil dos Estados Unidos do Brasil, comentado por Clovis
Beviláqua, p. 74 e 78.
144 MARTINS-COSTA, O sistema na Codificação Civil Brasileira � de Leibniz a Teixeira de Freitas. Revista da
Faculdade de Direito da UFRGS, Porto Alegre, v. 17, 1999, p. 204.  Sobre o tema vide, ainda, �A técnica
jurídica na obra de Freitas� de Francisco dos Santos Amaral Neto e �Teixeira de Freitas e a unificação do
direito privado� de Orlando de Carvalho, que analisa detidamente a questão.
145 MARTINS-COSTA. O Novo Código Civil Brasileiro: em busca da �ética da situação�, p. 233.
146 Miguel Reale assinala que: �Somente desse modo poderemos realizar o ideal de justiça concreta, não em
função de individualidades consideradas in abstracto, mas de pessoas consideradas no contexto de suas
peculiares circunstâncias.�, O Projeto do Novo Código Civil, p. 41.
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tuação fática e das cláusulas gerais.
Com vistas à �concretitude� dos modelos jurídicos, são empregados, na redação

do novo código, conceitos jurídicos indeterminados147  tais como �costumes� (�costu-
me�, �costumes�, �costume do lugar�, �costume da localidade�) �bons costumes�,
�usos� (�usos do lugar�, �usos locais� ou �usos correntes no local�), �boa-fé� e �pro-
bidade�148 ; o que, no entanto, não representa uma inovação perante o código de
1916149 . O Código Civil de 2002 também realiza a diretriz da concretitude pela impo-
sição da observância das peculiaridades do caso concreto, por meio de expressões
tais como �circunstâncias� (�circunstâncias�, �circunstâncias do caso� e �circunstân-
cias do negócio�) ou �natureza�150 . Contudo, tais determinações também consta-
vam, embora em menor número, no código de 1916151 . Consideramos, assim, que a
mais significativa mudança nesse aspecto foi a decorrente da ampla utilização de
conceitos jurídicos indeterminados tais como �bons costumes� e, primordialmente,
�usos� (�usos�, �usos do lugar�, �usos locais� ou �usos correntes no local�) em dispo-
sições de ampla abrangência152 , porquanto viabilizam a concreção jurídica em um
largo espectro de relações sociais.

O �objetivo de concretitude� foi levado a efeito também por meio da utiliza-
ção de cláusulas gerais153 , quase inexistentes no código de 1916, as quais, assim

147 Entendidos como aqueles conceitos �cujo conteúdo e extensão são em larga medida incertos.� ENGISH,
Karl. Introdução ao pensamento jurídico. Trad. J. Baptista Machado. 6. ed. Lisboa: Fundação Calouste
Gulbenkian, 1995, p. 208.
148 O código, e.g., emprega a expressão �costume� nos art. 432 e 597; �costumes da localidade�, no art. 1.297,
§1º; �bons costumes�, nos arts. 13, 122, 187, 1336, inc. IV, 1638, inc. III; �usos�, �usos do lugar�, �usos
locais� ou �usos correntes no local�), nos arts. 111, 113, 429, 445, §2º, 529, 628, parágrafo único, 658,
parágrafo único, 695, caput e parágrafo único, 699, 700, 701, 724, 753, §1º e §4º, 872; e �probidade�, nos arts.
422 e 1.735, inc. V.
149 De fato, a utilização de conceitos jurídicos indeterminados pelo novo código não é quantitativamente
expressiva, tampouco uma inovação perante a codificação de 1916. Também o Código Civil de 1916 utilizava
conceitos jurídicos indeterminados, conquanto de forma mais tímida: as duas referências a �costume� já
constavam no Código Beviláqua. Com efeito, o termo �costume� é empregado, no novo código, nos arts.
432 e 597 e, no código de 1916, nos arts. 1.084 e 1.219, sendo que a expressão utilizada naquele dispositivo
é: �em que não se costuma�.  Quadro similar verifica-se em relação aos quatro dispositivos em que empregada
a expressão �costume do lugar� e à expressão �costumes da localidade�; o conceito indeterminado �bons
costumes� era consagrado no código de 1916, assim como os conceitos �imoral�, �contrário à moral�, �ordem
pública�, �boa-fé�, �probidade�, �usos�, etc.
150 Arts. 24, 74, parágrafo único, 111, 133, 142, 151, parágrafo único, 152, 156, parágrafo único, 188, pará-
grafo único, 223, parágrafo único, 311, 320, parágrafo único, 327, 429, 500, §1º, 569, I, 690, etc (�circuns-
tâncias�); arts. 94, 233, 427 e 953, parágrafo único (�circunstâncias do caso�); art. 138 (�circunstâncias do
negócio�); arts. 614, 615, etc. (natureza da obra e natureza do trabalho).
151 A titulo exemplificativo, grande parte das referências às �circunstâncias� acima citadas já constava do
Código Beviláqua, a saber: as normas correspondentes aos artigos: 24, 74, parágrafo único, 133, 142, 152,
188, parágrafo único, 311, 327, 569, I, e 690.
152 Vide, e.g., os dispositivos mencionados no tópico atinente à parte geral do novo código. Nesse sentido:
�Embora não abundem as cláusulas gerais e conceitos jurídicos indeterminados, a sua inserção no texto do
novo Código foi estratégica, para disciplinar as matérias mais importantes e gerais.�, BRANCO, Diretrizes
Teóricas do Novo Código Civil Brasileiro, p. 54.
153 Como leciona Pietro Perlingieri: �Legiferare per clausole generali vuol dire lasciare al giudice,
all�interprete, una maggiore possibilità di adeguare la norma alle situazioni di fatto.�, Il diritto civile nella
legalità costitucionale, p. 83.
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como se verifica com os conceitos jurídicos indeterminados154 , não abundam no
novo código, mas apresentam expressiva abrangência, de modo a permitir a configu-
ração do sistema jurídico deste como �relativamente aberto�.

Cabe que sejam essas cláusulas gerais, de peculiar relevo no sistema do novo
Código Civil, analisadas com mais atenção, expondo-se, de modo perfunctório, os
seus traços característicos e seus corolários.

Estruturalmente, as cláusulas gerais apresentam caráter multifacetário, consis-
tindo na formulação de hipóteses legais incompletas155 , com termos �intencional-
mente vagos e abertos, os chamados �conceitos jurídicos indeterminados�, às quais
são imputados conseqüentes passíveis de graduações. São, pois, dotadas de �grande
abertura semântica�, atuando como �metanormas�, permitindo �capturar, em uma
mesma hipótese, uma ampla variedade de casos�156 . Além dessa �abertura semânti-
ca�, que compartilham com os �conceitos jurídicos indeterminados�, dois outros
aspectos lhes são inerentes: o �reenvio às instâncias valorativas meta ou extrajurídicas�,
no que se assemelham aos conceitos jurídicos indeterminados de conteúdo axiológico;
e a incompletude do conseqüente, remetendo à concreção judicial, com a criação do
regramento aplicável ao caso concreto157 , a qual é o elemento decisivo para diferenciá-
las dos conceitos jurídicos indeterminados158 .

Como funções primordiais das cláusulas gerais, exsurgem a outorga de abertu-
ra, externa e interna, ao sistema. Judith Martins-Costa elenca diversas funções das
cláusulas gerais, dentre as quais sobressaem as seguintes: integração extra-sistemáti-
ca, conduzindo o direito às valorações extra-jurídicas, às peculiaridades fáticas do
caso, numa função individualizadora; integração intersistemática, �facilitando a mi-
gração de conceitos e valores entre o Código, a Constituição e as leis especiais�; e
integração intra-sistemática, entre disposições diversas contidas no Código Civil159 .

Tanto a integração intersistemática como a intra-sistemática são exercidas por

154 Os conceitos jurídicos indeterminados constam, freqüentemente, em cláusulas gerais, motivo pelo qual não
há como se estabelecer uma separação absoluta dos casos de emprego de conceitos jurídicos indeterminados
e de cláusulas gerais.
155 No entanto, o grau de indeterminação das cláusulas gerais é variável, sendo, por vezes, extremamente
relativizada a distinção entre a técnica de regulamentação casuística e por cláusulas gerais. MARTINS-COSTA,
Diretrizes teóricas do novo Código Civil brasileiro,  p. 120.
156 Ibidem, p. 118-119.
157 MARTINS-COSTA, 1999, p. 328.
158 Acolhemos, pois, entendimento diverso do adotado por Karl Engish, o qual - sustentando que �as
cláusulas gerais não possuem, do ponto de vista metodológico, qualquer estrutura própria� e que o conceito
«cláusula geral» é apenas atinente à parte da regra jurídica constituída por sua hipótese legal e há de ser
compreendido pela contraposição com a elaboração casuística das hipóteses legais - conceitua essa como
�uma formulação da hipótese legal que, em termos de grande generalidade, abrange e submete a tratamento
jurídico todo um domínio de casos.� ENGISH, op. cit., p. 228 et seq.
159 As demais funções seriam: a de servirem como elementos de conexão, viabilizando, pela atuação como
pontos de referência entre os diversos casos, ao juiz a fundamentação de suas decisões de forma relacionada
com os casos precedentes, facilitando a visualização de eventual identidade da ratio decidendi; e viabilizar,
pela generalização da casuística, �a criação de normas jurídicas com alcance geral pelo juiz�, o qual é obtido
pela reafirmação da ratio decidendi que embasou o julgado. Ibidem, p. 341/342, e O Direito Privado como um
�Sistema em construção�: as cláusulas gerais no Projeto do Código Civil Brasileiro, p. 10.
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uma dialética de complementariedade160 , sendo a primeira referida por Judith Martins-
Costa como a função mais relevante das cláusulas gerais, pois viabiliza a compreen-
são do conceito contemporâneo de sistema: relativamente aberto, móvel e estruturado
em graus escalonados de privatismo e publicismo161 .

Apesar de as cláusulas gerais conferirem significativa margem de conforma-
ção ao julgador, vinculam este, caracterizando-se como normas de diretiva, que re-
metem o aplicador a pautas de valoração do caso concreto, por: reenvio a pautas
que são indicadas em outras disposições normativas integrantes do sistema; ou
direcionamento a pautas são objetivamente vigentes no ambiente social162 .

Expostas as peculiaridades das cláusulas gerais, cabe que sejam referidas aquelas
que apresentam especial relevância no sistema, contribuindo à sua abertura interna e
externa. Na parte geral: as cláusulas gerais de tutela aos direito de personalidade
(arts. 12 e 21); a de interpretação dos negócios jurídicos (art. 113), aplicável mesmo
na seara do direito patrimonial de família e do direito dos negócios; as de ilicitude
subjetiva e objetiva (arts. 186 e 187). No direito das obrigações: as cláusulas gerais
que consagram a teoria da imprevisão (art. 317) e a função social dos contratos (art.
421); a de probidade e boa-fé objetiva no direito contratual (art. 422); a cláusula
geral de responsabilidade objetiva (art. 927, parágrafo único). No direito das coisas,
é basilar ao sistema do código a cláusula geral da função social da propriedade (art.
1.228, parágrafo primeiro). No direito de família, a cláusula geral de �comunhão
plena de vida� (art. 1.511) é uma significativa inovação do código.

Esses são dispositivos que, além de denotarem a eticidade e a socialidade que
norteiam o novo código, evidenciam a abertura interna e externa de seu sistema,
tornando-o, sem dúvidas, um �modelo legislativo aberto�, hábil à comunicação com
os demais sistemas jurídicos e, ainda, com o meio social163 .

160 �... somente a dialética de complementariedade, com vigência crescente no pensamento contemporâneo,
logra explicar a correlação existente entre fenômenos que se sucedem no tempo, em função de elementos e
valores que ora contrapostamente se polarizam, ora mutuamente se implicam, ora se ligam segundo certos
esquemas ou perspectivas conjunturais, em função de variáveis circunstâncias de lugar e tempo. O que
distingue, pois, a dialética de complementariedade é que, nela, seus fatores (digamos assim) se mantêm
distintos uns dos outros, sem se reduzirem ou se identificarem a qualquer deles, sendo múltiplas as hipóteses
desse correlacionamento ao longo do processo.� REALE, Fontes e Modelos do Direito, p. 80.
161 MARTINS-COSTA, O Direito Privado como um �Sistema em construção�..., p. 11.
162 Assim, não indicam somente um fim a perseguir, indicam medidas de comportamento que o juiz deve
concretizar de forma generalizante, em decisão minuciosamente fundamentada, expondo, claramente, �a
razão de fato ensejadora da invocação ao princípio, máxima de conduta ou diretriz contidos na cláusula geral,
como da conexão entre ambas, a razão de fato e a razão jurídico-valorativa�. Ibidem, p. 10.
163 É exemplo lapidar dessas inovações o regime de responsabilidade civil composto pela cláusula geral de
ilicitude de índole subjetiva do art. 186, correspondente ao antigo art. 159, pela cláusula geral de ilicitude
objetiva constante no art. 187 (ilicitude decorrente do abuso de direito), conjugadas com o art. 927, caput, e
com a cláusula geral de responsabilidade objetiva do art. 927, parágrafo único, consubstanciando um inova-
dor sistema de responsabilidade civil, representando uma vultosa evolução naquela área em que o Código de
1916, pela adoção da cláusula geral do art. 159, era mais avançado.



40 - RPGE, Porto Alegre 27(57): 9-52, 2004

2.3.2.2 Mobilidade

Por outro lado, o sistema da codificação de 2002 caracteriza-se, em determi-
nados aspectos, pela sua mobilidade, no sentido fixado por Wilburg e acolhido por
Claus�Wilhelm Canaris164 . O �sistema móvel� possui as seguintes características es-
senciais: a igualdade fundamental de categoria, concebida esta como a inexistência
de hierarquia entre os elementos; e substituibilidade mútua dos competentes princípi-
os ou critérios de igualdade.

Segundo Canaris, a mobilidade do sistema representa �um compromisso par-
ticularmente feliz entre os diversos postulados da ideia de Direito�, conciliando as
tendências generalizante e individualizadora da justiça, uma vez que estipula, em
geral, os �critérios de justiça� e faz depender as conseqüências jurídicas da
concatenação, no caso particular, desses pontos de vista165 . Ocupa, em essência,
uma posição intermediária entre a previsão rígida e a cláusula geral.

No Código Civil de 2002, assim como no Código de 1916 e no BGB, elemen-
tos móveis do sistema coexistem com elementos imóveis; da mesma forma, aspectos
móveis são utilizados conjuntamente com as técnicas legislativas casuística e de cláu-
sulas gerais166 .

Consocia-se, assim, à abertura do sistema viabilizada pelo amplo emprego
das cláusulas gerais a mobilidade deste, decorrente da utilização de elementos mutu-
amente substituíveis e em igualdade fundamental de categoria, vindo a reforçar a
tendência individualizadora da justiça já denotada pelo emprego estratégico de cláu-
sulas gerais e conceitos jurídicos indeterminados.

Sua especial relevância no novo código decorre justamente de sua adoção em
dispositivos de expressão no sistema, como é o caso do art. 187, que versa sobre o
abuso de direito e contém quatro elementos intercambiáveis para sua configuração.

2.3.2.3 Funcionalização

Os dois grandes pilares da codificação oitocentista eram a propriedade e o
contrato concebidos como esferas nas quais se exercia plenamente a autonomia do
indivíduo167 ; autonomia entendida como a livre escolha de fins168 . Esses pilares, nas
configurações que as codificações oitocentistas lhe deram, não mais subsistem. Os
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164 Pensamento sistemático e conceito de sistema na ciência do direito, p. 127.
165 Ibidem, p. 145.
166 Um exemplo lapidar dessa convivência é a cláusula geral inscrita em seu art. 187 do novo código, cuja fonte
de inspiração mediata é o Código Civil Grego, assim redigido: �Também comete ato ilícito o titular de um
direito que, ao exercê-lo, excede manifestamente os limites impostos pelo seu fim econômico ou social, pela
boa-fé ou pelos bons costumes.� Os elementos �fim econômico�, �fim social�, �boa-fé� e �bons costumes�
apresentam as características essenciais da igualdade fundamental de categoria e substitutibilidade mútua,
porquanto, estando no mesmo nível, são intercambiáveis para embasar o juízo de ilicitude acerca do exercício
do direito.
167 GIORGIANNI, O Direito Privado e suas atuais fronteiras, p. 39.
168 Versando sobre o �mondo della sicureza�, Natalino Irti nota que: �L´autonomia privata vi è garantita come
libera scelta di fini�, op. cit., p. 7. Vide o item �autonomia privada plena�.
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institutos da propriedade e do contrato sofreram, com a consagração da funcionalização
dos contratos e da propriedade (arts. 421 e 1.228, §1º)169 , alterações estruturais, que
importaram em significativas restrições à autonomia da vontade, cânone central do
Código de 1916, de modo a compatibilizarem-se com o princípio da socialidade.
Desse modo, as relações privadas devem ser, mesmo que de forma mediata, voltadas
à concretização de interesses sociais, sem perder de vista, no entanto, a subsistência
e a relevância da autonomia privada, sob pena de se incidir em extremismos170  in-
compatíveis com os sistemas do código e da Constituição.

Com a consagração da funcionalização dos institutos da propriedade e do
contrato, o Código Civil de 2002 alinha-se com o sistema jurídico-constitucional.
Está inserido, posto que parcialmente, em um contexto lucidamente descrito por
Natalino Irti, no qual a essência das normas é radicalmente transformada171 : deixam
de ser �normas instrumentais�, que oferecem aos particulares procedimentos e técni-
cas hábeis a concretizar suas livres decisões, configurando �normas de escopo�,
revestidas de uma teleologia, prescrevendo determinados fins superiores à vontade
das partes172 . Essas normas-fins, não obstante possam ser positivadas por diferentes
técnicas, possuem um aspecto comum: a substituição da vontade individual, o dirigismo
das decisões singulares173 .

Dessas colocações exsurge evidente que o Direito Privado, assim como o Direi-
to Constitucional, não é mais indiferente às conseqüências sociais das relações parti-
culares; pelo contrário, conforma, cogentemente, estas à consecução de finalidades
sociais.

2.3.3 Parte Geral

Desde as críticas da Escola Sociológica, a adoção de uma parte geral é taxada
de ser um produto de mera reflexão abstrata e, pois, alheia à realidade social174 ; no
entanto, foi mantida no código de 2002, que veicula, à semelhança do código de
1916, também �partes gerais� de cada matéria na parte especial, o que, à primeira
vista, denotaria um paradoxo.

Não obstante seja nota marcante de qualquer parte geral a generalidade e a
abstração � o que, por atribuir às matérias codificadas uma ordem imanente, viabiliza

169 Cumpre que se assinale, ainda, a função social da posse que, embora não tenha sido consagrada de modo
geral, é denotada pela previsão, no parágrafo quarto do art. 1.228, da desapropriação por ato judicial, que a
tem por fundamento.
170 Paradigmática é a posição de Léon Duguit, o qual, além de negar a existência de direitos subjetivos �
sustentando que o conceito de direito subjetivo é puramente metafísico -, afirma que a propriedade não é um
direito, mas uma função; não só, sustenta que �todo hombre tiene uma función social� e, portanto, �no tiene
el poder de permanecer inactivo�. DUGUIT, Léon. Las transformaciones del derecho (público y privado). Trad.
Adolfo G. Posada y Ramón Jaén. Buenos Aires: Editorial Heliasta, p. 179.
171 Ressalvando-se, devidamente, a abrangência dessa transformação, que não levou à configuração de um
sistema jurídico-privado policêntrico.
172 IRTI, op. cit., p. 15.
173 Ibidem, p. 16.
174 MOREIRA ALVES, A parte geral do projeto de Código Civil brasileiro, p. 21.
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a formação de um real sistema interno -, o Código Civil de 2002 harmonizou a
tendência generalizadora ínsita às codificações que adotam uma parte geral com o
princípio da concretitude por meio da já aludida consagração de conceitos jurídicos
indeterminados, de cláusulas gerais, de normas-fins e de partes móveis de peculiar
importância no sistema, hábeis, pois, à formação de modelos jurídicos abertos.  Essa
harmonização é evidenciada pela adoção, na própria parte geral, das normas inscri-
tas nos arts. 113175 , 122176 , 187177  do novo Código, que, respectivamente, impõe a
interpretação dos negócios jurídicos em consonância com a �boa-fé� e os �usos do
lugar� e prevêem a ilicitude das condições contrárias à �ordem pública� ou aos �bons
costumes� e do exercício do direito em desconformidade com os parâmetros impos-
tos pelo seu �fim econômico ou social�, pela �boa-fé� ou pelos �bons costumes�,
viabilizando, desse modo, a consideração, quando da aplicação dessas normas, das
situações sociais em suas especificidades fáticas e axiológicas.

2.3 ETICIDADE E AXIOLOGIA

Contrapondo-se à eticidade formal de inspiração kantiana que permeava o
Código Beviláqua, a qual levava à concepção da pessoa como mero sujeito de direi-
tos, da personalidade como capacidade de direito e à igualdade puramente formal,
subjaz ao novo código uma eticidade material178 , decorrente da concepção da pes-
soa como �valor-fonte� de todos os demais valores, importando na concepção da
personalidade como fonte de direitos e demandando a concretização da igualdade
também em sua acepção material.

O princípio maior que permeia os dispositivos do código de 2002 é o da digni-
dade da pessoa humana179 , captado da Constituição pela abertura intersistemática
175 �Art. 113. Os negócios jurídicos devem ser interpretados conforma a boa-fé e os usos do lugar de sua
celebração.� Dispositivo sem correspondente no código de 1916, que somente tratava da interpretação das
declarações de vontade, não havendo disposição específica para os negócios jurídicos.
176 �Art. 122. São lícitas, em geral, todas as condições não contrárias à lei, à ordem pública ou aos bons
costumes; entre as condições defesas se incluem as que privarem de todo efeito o negócio jurídico, ou o
sujeitarem ao puro arbítrio de uma das partes. �
177 �Art. 187. Também comete ato ilícito o titular de um direito que, ao exercê-lo, excede manifestamente os
limites impostos pelo seu fim econômico ou social, pela boa-fé ou pelos bons costumes.�
178 Não há como se negar que o código de 1916 estivesse norteado por uma eticidade; por uma eticidade de
inspiração kantiana. Portanto, o �princípio da eticidade� que Miguel Reale, em sua obra �O Projeto do Novo
Código Civil�, afirma permear o novo código deve ser compreendido: 1) como abertura do sistema jurídico
aos valores éticos predominantes no meio social, aspecto em que se relaciona estreitamente com os princípios
da operabilidade e da concretitude; e 2) como consubstanciado por uma eticidade específica, de cunho social,
que integra o ordenamento jurídico e a que aludimos como �eticidade material� para viabilizar a contraposição
com a eticidade formal do Código Beviláqua. O �princípio da eticidade� é empregado, de fato, por Miguel
Reale nesses dois sentidos: �Em nosso projeto não prevalece a crença na plenitude hermética do Direito
Positivo, sendo reconhecida a imprescindível eticidade do ordenamento (...) Nesse sentido, é posto o
princípio do equilíbrio econômico dos contratos como base ética de todo o Direito Obrigacional (...) Tal
reconhecimento vem estabelecer uma função mais criadora por parte da Justiça em consonância com o
princípio de eticidade, cujo fulcro fundamental é o valor da pessoa humana como fonte de todos os
valores.�, REALE. Visão geral do projeto de Código Civil. Disponível em <http://orion.ufrgs.br/mestredir /
doutrina/ reale1.htm>. Acesso em 12 jul. 2002, p. 6.
179 MARTINS-COSTA. O Novo Código Civil Brasileiro: em busca da �ética da situação�, p. 239.



180 Nesse sentido, Eroulths Cortiano Junior afirma que: �Não podem restar dúvidas que o Brasil fez a opção pelo direto
geral de personalidade (ao lado da proteção tipificada, seja em leis esparsas, seja no projeto do Código Civil, em trâmite
legislativo):..�. CORTIANO JUNIOR, Erouths. Alguns apontamentos sobre os chamados direitos da personalidade. In:
FACHIN, Luiz Edson (org.). Repensando fundamentos do direito civil brasileiro contemporâneo. Rio de Janeiro:
Renovar, 1998, p. 47.  Na mesma linha, analisando, contudo, o tema no contexto italiano e, portanto, à luz do art. 2º
de sua Constituição (�A República reconhece e garante os direitos invioláveis do homem, quer como indivíduo, quer nas
formações sociais onde se desenvolve a sua personalidade ...�), que consagra o direito ao desenvolvimento da
personalidade, Pietro Perlingieri é explícito ao afirmar que: �O art. 2 Const. é uma norma diretamente aplicável e exprime
uma cláusula geral de tutela da pessoa humana: o seu conteúdo não se limita a resumir os direitos tipicamente previstos
por outros artigos da Constituição, mas permite estender a tutela a situações atípicas�. PERLINGIERI, Pietro. Perfis do
direito civil, trad. Maria Cristina de Cicco. 1. ed. Rio de Janeiro: Renovar, 1999, p. 155.
181 Primordialmente quanto aos limites e às funções da autonomia privada e à licitude do exercício dos direitos, como
leciona Perlingieri: �L ´esigenza del rispetto della personalità, del suo libero sviluppo, incide sulla nozione di ordine
pubblico, sui limiti e sulla funzione delĺ autonomia privata, sulĺ interpretazione degli atti Che ne sono manifestazione,
sulĺ individuazione dei confini delĺ illecito e del suo fondamento, sulle configurazioni non soltanto dei rapporti familiari
ma anche di quelli patrimoniali, sulla concezione e sulla tutela del rapporto di lavoro, sul giudizio di meritevolezza
delĺ associazionismo e dei suoi possibili scopi; incide, insoma, su tutto ĺ asseto del vivere in «comunità»�, Il diritto civille
nella legalitá costitucionale, p. 325-326.
182 Assertiva que deve ser entendida em seus devidos termos, pois, à evidência, não corresponde à completude ética ou
axiológica do ordenamento a que Canaris, à fl. 239 de sua obra �Pensamento sistemático e conceito de sistema na ciência
do Direito�, faz alusão, para negá-la, tendo em vista que o código, como sempre frisado por Miguel Reale, é aberto aos
valores sociais. Por outro lado, a �plenitude ético-jurídica do ordenamento� levou à modificação dos poderes e direitos
dos �velhos protagonistas� do Código de 1916, como refere Miguel Reale: �Na verdade, como é possível manter-se
intangíveis os velhos protagonistas da atual Lei Civil, que são o proprietário, que usa e abusa de sua propriedade,
causando danos de natureza social e ecológica; o empresário, que não responde pessoalmente pelos desvios dolosos
feitos no uso da personalidade jurídica; o contratante, para quem a avença possui irrefragável força de lei, ainda quando
sobrevenha onerosidade excessiva para um dos contratantes; o marido, ainda se impondo no exercício do chamada
�pátrio poder�; e, finalmente, o testador, com a faculdade de impor arbitrariamente cláusulas restritivas aos bens que
compõem até mesmo a �legítima� que cabe a seus descendentes?�, O projeto do novo Código Civil, p. 178. Prossegue,
à fl. 179, asseverando que: �Ou seja, não basta a atender a valores jurídicos, mas a valores ético-jurídicos, que são
inseparáveis e se exigem reciprocamente. Essa é a diretriz básica para resolver, de pronto, os casos particulares.�
183 Assertiva que deve ser entendida em seus devidos termos, pois, à evidência, não corresponde à completude ética ou
axiológica do ordenamento a que Canaris, à fl. 239 de sua obra �Pensamento sistemático e conceito de sistema na ciência
do Direito�, faz alusão, para negá-la, tendo em vista que o código, como sempre frisado por Miguel Reale, é aberto aos
valores sociais. Por outro lado, a �plenitude ético-jurídica do ordenamento� levou à modificação dos poderes e direitos
dos �velhos protagonistas� do Código de 1916, como refere Miguel Reale: �Na verdade, como é possível manter-se
intangíveis os velhos protagonistas da atual Lei Civil, que são o proprietário, que usa e abusa de sua propriedade,
causando danos de natureza social e ecológica; o empresário, que não responde pessoalmente pelos desvios dolosos
feitos no uso da personalidade jurídica; o contratante, para quem a avença possui irrefragável força de lei, ainda quando
sobrevenha onerosidade excessiva para um dos contratantes; o marido, ainda se impondo no exercício do chamada
�pátrio poder�; e, finalmente, o testador, com a faculdade de impor arbitrariamente cláusulas restritivas aos bens que
compõem até mesmo a �legítima� que cabe a seus descendentes?�, O projeto do novo Código Civil, p. 178. Prossegue,
à fl. 179, asseverando que: �Ou seja, não basta a atender a valores jurídicos, mas a valores ético-jurídicos, que são
inseparáveis e se exigem reciprocamente. Essa é a diretriz básica para resolver, de pronto, os casos particulares.�
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do código, tornando indubitável a concepção da pessoa como �valor-fonte� da
codificação180 . São consectários do princípio da dignidade da pessoa humana o
direito geral de personalidade e a eticidade em sua acepção material181 , que, por
incidir sobre todo o sistema jurídico do código182 , leva Miguel Reale a asseverar que
�não existe a plenitude do Direito escrito, mas sim a plenitude ético-jurídica do
ordenamento.�183

A eticidade de cunho material que permeia o novo código deita suas raízes
justamente naquela que foi ´superada´ pela filosofia ética de Kant, a ética social



Mutações paradigmáticas ...

44 - RPGE, Porto Alegre 27(57): 9-52, 2004

própria da época do jusnaturalismo184 ; inviabiliza a concepção do Direito Privado
como um sistema de direitos subjetivos desprovidos de finalidades ínsitas; demanda a
consideração da igualdade também em sua acepção material, incompatibilizando-se
com a técnica do sujeito de direito único, porquanto normatiza o �indivíduo situado�;
denota, enfim, a socialidade que exerce um forte influxo sobre o novo código.

Foi o princípio da eticidade em sua acepção material o fundamento da consa-
gração de inúmeros institutos e inovações em relação ao Código Beviláqua185 . Na
seara do direito das obrigações a preocupação ética do novo Código Civil levou, além
da consagração do princípio da boa-fé objetiva (art. 422), a relativizações ao princí-
pio pacta sunt servanda, tais como o �estado de perigo� (art. 156), a �lesão� (art.
157), a �imprevisão� (art. 317)186 , a �excessiva onerosidade� (art. 478) e a possibili-
dade de o réu evitar a resolução decorrente da �excessiva onerosidade� pela modifi-
cação eqüitativa das condições do contratos (art. 479).

Por outro lado, com a adoção do princípio da eticidade material,
instrumentalizado pelas cláusulas gerais, viabilizou-se a consideração, para a decisão
dos casos concretos, dos princípios éticos da vedação ao abuso de direito, do fim
social, da boa-fé, dos bons costumes, da eqüidade e da ordem pública.

Há, pois, uma estreita ligação entre o princípio da eticidade material e o da
concretitude, porquanto os princípios éticos que norteiam as disposições do Código
de 2002 demandam a consideração dos valores éticos como concebidos e vivenciados
na realidade social, possibilitando, pela outorga de maior poder ao Judiciário para
encontrar a solução mais justa ou eqüitativa, a �concreção jurídica�.187  Nas palavras
de Miguel Reale: �A �Ética da situação� inspira e governa a estrutura do Projeto,
obedecendo à exigência atual do �Direito como concreção�, ou, como prefiro dizer,
do �Direito como experiência�, incompatível com disposições que levam em conta
relações formais, com olvido de seu conteúdo existencial.�188

184 Sobre a filosofia kantiana e sua influência na superação da ética social do jusnaturalismo vide Ludwig
Raiser, Il compito del diritto privato, p. 53.
185 Hipótese exemplar é a já analisada norma inscrita no art. 187 do novo Código Civil, que consiste, em
essência, numa cláusula geral de ilicitude, de índole objetiva, preceituando ser ilícito o excesso, pelo titular de
um direito, aos �limites impostos pelo fim econômico ou social, pela boa-fé ou pelos bons costumes�. Nesse
único dispositivo, o legislador reuniu quatro princípios éticos que norteiam o sistema: a vedação ao abuso de
direito, o fim social, a boa-fé e os bons costumes. O outro princípio ético, a ordem pública, é previsto no art.
2.035 do Código Civil de 2003, subordinando toda e qualquer convenção particular a seu teor. Em decorrên-
cia, atribui-se ao Poder Judiciário vastos poderes de conformação do exercício dos direitos aos ditames éticos
que dirigem todo o sistema do Novo Código. Ruy Rosado, As obrigações e os contratos, p. 35.
186 MARTINS-COSTA, O Novo Código Civil Brasileiro: em busca da �ética da situação�, p. 238 et seq.
187 Ensina Miguel Reale que: �O novo Código, por conseguinte, confere ao juiz não só poder para suprir
lacunas, mas também para resolver, onde e quando previsto, de conformidade com os valores éticos, ou se
a regra jurídica for deficiente ou inajustável à especificidade do caso concreto.� O Projeto do Novo Código
Civil, p. 8.
188 Idem, p. 41. Marcou o novo código, pois, uma transição do embasamento do Direito Civil da dimensão
patrimonialista, individualista, para a dimensão existencial. Os sistemas jurídicos parciais da Constituição e do
novo código vêm, portanto, concretizar a �despatrimonialização� do Direito Civil, compreendida não como a
extinção do conteúdo patrimonialista desse ramo do direito, mas como a preponderância da dimensão
existencial da pessoa sobre a patrimonial. A manutenção do conteúdo patrimonial é enfocada por Perlingieri
nos seguintes termos: �Con ciò non si prospetta l´espulsione e la «riduzione» quantitativa del contenuto
patrimoniale nel sistema giuridico ed in quello civilistico in particolare; il momento economico, quale aspetto
della relata sociale organizzata, è ineliminabile.�, Il diritto civille nella legalitá costitucionale, p. 55
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Estreitamente ligadas à eticidade presente no novo código, radicais mudanças
das bases axiológicas da codificação civil pátria foram concretizadas, com a
reformulação do individualismo e do patriarcalismo que impregnaram o Código Civil
de 1916189 .

De fato, uma das mais significativas alterações na codificação foi a atinente
ao reconhecimento do caráter social do Direito, superando, assim, o individualismo
que estava presente no Código de 1916. Como assevera Miguel Reale na exposição
de motivos do Anteprojeto: �Superado de vez o individualismo, que condicionara as
fontes inspiradoras do Código vigente; reconhecendo-se cada vez mais que o Direito
é social em sua origem e em seu destino, impondo a correlação concreta e dinâmica
dos valores coletivos com os individuais.�190

No Direito das Obrigações, a autonomia da vontade, cânone do Código Civil
de 1916, foi expressamente limitada e condicionada à função social do contrato,
prevista no art. 421 do novo Código191 . Referindo a mudança de rumo que o reco-
nhecimento da função social do contrato operou, Judith Martins-Costa afirma que:
�Recoberta na codificação oitocentista, da qual o vigente Código Civil é reflexo, pela
preeminência do princípio da liberdade contratual em sua face mais individualista e
quase absoluta, esta função não poderia ser esquecida num Código que é marcado,
como o atual Projeto, pela diretriz da socialidade�.192  No Direito das Coisas, foi
consagrada a função social da propriedade (art. 1.229, parágrafo primeiro); previu-
se, no art. 1.239, um �conceito social de posse�, a de posse-trabalho, para a qual é
reduzido o prazo de usucapião.

No entanto, as mutações axiológicas mais expressivas perante a codificação
de 1916 são atinentes às relações familiares. Em consonância com os ditames cons-
titucionais,193  reconheceu-se a igualdade plena entre o homem e a mulher na socie-
dade conjugal e no exercício do �poder familiar�, assim como a igualdade de todos

189 REALE, O projeto do novo Código Civil, p. 26.
190 REALE, Anteprojetos, p. 14.
191 Como refere Ruy Rosado: �Houve completa alteração do eixo interpretativo do contrato. Em vez de
considerar-se a intenção das partes e a satisfação de seus interesses, o contrato deve ser visto como um
instrumento de convívio social e de preservação dos interesses da coletividade, onde encontra a sua razão
de ser e de onde extrai a sua força � pois o contrato pressupõe a ordem estatal para lhe dar eficácia.�
AGUIAR JUNIOR, Rui Rosado. Projeto do Código Civil � Obrigações e Contratos, Revista do Conselho
da Justiça Federal, v. 9, Brasília, 1999, p. 32.
192 O Direito Privado como um �Sistema em construção�, p. 13.
193 Foi o Direito de Família o ramo no qual se efetivaram as mais expressivas alterações durante a tramitação
do projeto, de modo a adequá-lo aos ditames constitucionais, primordialmente no que toca às suas bases
axiológicas. Quando da elaboração do projeto do código, a indissolubilidade do vínculo matrimonial era um
princípio constitucional e a sociedade brasileira estava, como refere Clóvis do Couto e Silva, em fase de
transição, o que inviabilizaria a �vaidade de pretender fazer um Código de Direito de Família que seja algo
perfeito e ideal�. Temas atuais do Direito de Família no anteprojeto do Código Civil. Revista do Instituto dos
Advogados do Rio Grande do Sul, ed. Comemorativa do cinqüentenário, Porto Alegre, 1976, p. 143.



194 Na abertura do título destinado ao direito pessoal de família, art. 1.511, é consagrado o embasamento do
casamento na �igualdade de direitos e deveres dos cônjuges.� No lugar do �pátrio poder�, previu-se, no art.
1.630, o �poder familiar� � pertinente também à união estável -, no qual não há qualquer relação de
prevalência entre os cônjuges, sendo que, no caso de divergência entre esses quanto ao exercício do poder
familiar, a solução do desacordo será efetivada judicialmente, art. 1631, parágrafo único. O artigo que abre o
Capítulo atinente à filiação, art. 1.596, atribui os mesmos direitos e qualificações entre os filhos, havidos ou
não da relação de casamento ou por adoção, vedando �quaisquer designações discriminatórias relativas à
filiação�, tal como a designação de filhos �legítimos�, �naturais�, �espúrios� e �adulterinos� constante na
codificação de 1916.
195 Com o reconhecimento, no Título III do Livro destinado ao Direito de Família, da união estável,
consubstanciada na convivência, entre o homem e a mulher, pública, contínua e duradoura voltada à
constituição de família. FACHIN, Direito de Família, p. 18.
196 Ibidem, p. 18.
197 OLIVEIRA, Guilherme. Sobre a verdade e a ficção no Direito de Família. Boletim da Faculdade de
Direito da Universidade de Coimbra, n. LI, 1975, p. 271-272.
198 FACHIN, op. cit., p. 19; OLIVEIRA, op. cit., p 275.
199 GIORGIANNI, Michele. La morte del codice ottocentesto. Rivista di Diritto Civile, Padova: Cedam,
Parte Prima, 1980, p. 53.
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os filhos194 ; superou-se o modelo jurídico da família baseado em um modelo exclusi-
vo de matrimonialização195  e a indissolubilidade do vínculo matrimonial; e extinguiu-
se a associação absoluta entre o casamento e a legitimidade dos filhos, sendo expres-
sa a possibilidade de reconhecimento de filhos havidos fora do casamento, art. 1.607.
Superou-se, desse modo, o modelo de família matrimonializado, hierarquizado, patri-
arcal e transpessoal do Código Civil de 1916 - fundado na desigualdade e na
prevalência da instituição sobre os interesses de seus integrantes196  -, bem como as
ficções de amor conjugal perpétuo, de paternidade marital e de filiação sobre as quais
esse modelo estava assentado197 . Em seu lugar, o Código Civil de 2002 traz um
modelo plural de família, igualitário, eudemonista e inspirado pelo princípio de verda-
de, com a dissociação entre a legitimidade dos filhos e o casamento e a visão de que
é o instituto da família que existe em função dos indivíduos que a compõem, titulares
de um �direito à felicidade individual� 198 .

CONCLUSÃO

A mutação de paradigmas metodológicos, éticos e axiológicos analisada em
sucintas linhas está inserida num contexto muito mais amplo; no contexto das evolu-
ções sociais, axiológicas e jurídicas verificadas durante quase dois séculos, dos
primórdios do século XIX, quando elaborado o Code Civile, ao final da década de
80, momento da promulgação da Constituição de 1988. É reflexo da transição do
Estado Liberal Clássico ao Estado Social Contemporâneo; da superação da rígida
dicotomia direito público-privado e do positivismo jurídico; do perecimento do �mun-
do da segurança� e da sociedade agrícola e patriarcal que exaltava o indivíduo e que
tinha por valores superiores a liberdade e a segurança.

Não há como se negar, assim, a afirmação de Michele Giorgianni de que a
codificação oitocentista não está em seu crepúsculo; está morta há tempo: morreu
com a civilização que foi chamada a disciplinar199 . Em seu lugar uma nova socieda-



200 Não se pode olvidar a experiência germânica, que, em mais de um século de vigência do BGB, demonstrou
serem as cláusulas gerais hábeis tanto à concretização da justiça material na seara contratual como à adequa-
ção do BGB, por meio de uma interpretação �muito livre� das cláusulas gerais, aos ditames do regime
nacional-socialista. PATTI, Salvatore. Codificazioni ed evoluzione del diritto privato. Roma: ed. Laterza,
1999, p. 29.
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de surgiu; uma sociedade que não comunga de uma �eticidade formal�; uma socie-
dade para a qual a pessoa não é um �sujeito único de direito�, mas o valor supremo;
para a qual a ocorrência de injustiças não se justifica pela �possibilidade de se ali-
mentar o mal coletivo de um direito incerto�.

À normatização da complexa, dinâmica e diferenciada sociedade contempo-
rânea e à concretização da justiça particular revelaram-se inadequadas as concep-
ções da segunda e da terceira sistemáticas, levando à elaboração da nova codificação
nos moldes da quarta sistemática, consubstanciando um �modelo legislativo aberto�,
demandando  do Poder Judiciário uma atividade �criativa� que, conjugando os pen-
samentos sistemático e tópico, concretize os valores que norteiam o ordenamento
jurídico e que vigem no contexto social.

Enfim, o advento do novo código, conquanto este contenha imperfeições,
importou numa superação de paradigmas metodológicos, éticos e axiológicos alheios
e inadequados à sociedade contemporânea e, de conseguinte, numa inegável evolu-
ção do modelo legislativo, que somente pode ter como consectários progressos nos
modelos jurisdicional e doutrinário; os quais carecem, no entanto, de uma nova
postura de toda a comunidade jurídica, tendo em vista que sistemas jurídicos aber-
tos, por si sós, não bastam à realização da justiça concreta200 .
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