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INTRODUÇÃO

A tramitação do Projeto do novo Código Civil arrastou-se por mais de 20 anos
no Congresso Nacional. Teve como nascedouro o anteprojeto coordenado pelo jurista
Miguel Reale, a quem incumbiu estabelecer a estrutura básica do Projeto, com uma
Parte Geral e cinco Partes Especiais, e escolher os juristas que iriam relatar cada uma
delas. Tal escolha acabou por recair sobre José Carlos Moreira Alves, responsável
pela elaboração da Parte Geral, Agostinho de Arruda Alvim, responsável pelo Direito
das Obrigações, Sílvio Marcondes, relator do Direito da Empresa, Ebert Chamoun,
responsável pelo Direito das Coisas, Clóvis do Couto e Silva, responsável pelo Direito
de Família e Torquato de Castro, incumbido do Direito das Sucessões.

Cumpre, assim, preliminarmente, tecer breves considerações acerca dos prin-
cípios informadores do novo Código e as diretrizes seguidas na elaboração do Projeto.

Afirma Reale que em se tratando o Código Civil de uma �constituição do
homem comum�, deve dito ordenamento �cuidar de preferência das normas gerais
consagradas ao longo do tempo, ou, então, de regras novas dotadas de plausível
certeza e segurança, não podendo dar guarida, incontinenti, a todas as inovações
ocorrentes�. 1  Assim, concebeu-se o novo Código Civil como �legislação matriz�, a
partir da qual se constituem �ordenamentos normativos especiais� de maior ou de
menor alcance.2

Neste formato, o novo diploma deixou de abordar inúmeras questões que se
fazem presentes na vida contemporânea, tais como as questões relacionadas à mani-
pulação da genética e da reprodução humana artificial, o regramento acerca das
relações entre pessoa do mesmo sexo, da bioética, da transgenia, etc., razão pela
qual tem sido alvo de ferrenhas críticas.

Em contraponto, sustenta-se que tais tópicos (e outros ainda tidos como
polêmicos ou extremamente específicos) devem ser mantidos fora do Código e disci-
plinados por legislação própria, vez que ainda em fase de sedimentação, afigurando-
se prematura suas inserções no novo diploma civil.

Quanto aos princípios básicos, o novo Código Civil rege-se pelos princípios da
socialidade, da eticidade e da operabilidade.

O primeiro deles, da socialidade, visa fazer prevalecer os valores coletivos so-
bre os valores individuais, tão marcadamente presentes no Código Civil anterior. O
objetivo foi o de revisar os direitos e deveres dos cinco principais personagens do
Direito Privado tradicional (proprietário, contratante, empresário, pai de família e
testador), situando-os no contexto da nova sociedade contemporânea, onde se pre-
tende que haja o predomínio do social sobre o individual. São exemplos da influência
direta deste princípio o art. 421, que introduz o conceito de função social do contrato,
o art. 1228, que fala da função social da propriedade, e os arts. 1238, 1239, 1240 e
1242, cujos prazos, mais reduzidos, estão relacionados à natureza social da posse da
coisa.
1 REALE, Miguel. O Projeto do Novo Código Civil.  2. ed. São Paulo: Saraiva, 1999. p.2-3.
2 REALE, 1999, p. 2-3.
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Comentando o referido princípio, Judith Martins-Costa e Gerson Branco
enfatizam que �a dimensão da socialidade está dispersa em diversos outros dispositi-
vos do projeto e revela-se como uma diretriz central, sem a qual não se pode dimensionar
o conteúdo e sentido das normas�.3

Cumpre, neste ponto, refletir acerca da omissão com relação ao Princípio da
Tolerância, que se apresenta como valor típico da pós-modernidade e que também
poderia ter embasado, ainda que timidamente, o novo Código.

 A busca para a solução dos grandes conflitos contemporâneos (como as
guerras civis, os conflitos no campo e na cidade, os conflitos étnicos, etc.) exige a
reavaliação de alguns valores considerados fundantes de nossa civilização e a inser-
ção de outros, dentre os quais o da tolerância, não incorporado na práxis político-
institucional e nos sistemas jurídicos dos países da América Latina de um modo
geral, o que contribui para o aprofundamento das diferenças sócio-econômicas e da
exclusão social.4

A partir de uma concepção eminentemente religiosa, vista como aceitação
das convicções religiosas alheias, a idéia da tolerância, por obra do pensamento
liberal, ampliou seu espectro de aplicação também para as relações políticas e civis e,
a partir daí, tem evoluído para recuperar o seu sentido de virtude política5  �cuja
utilização torna-se essencial para o funcionamento de uma ordem jurídica, fundada
na liberdade, na igualdade e na solidariedade�.6  Neste sentido, o legislador poderia
ter avançado e introduzido a tolerância social no novo diploma, abordando em seu
corpo, por exemplo, a questão das uniões entre pessoas do mesmo sexo, ainda que
timidamente e só sob o aspecto patrimonial.7

O segundo princípio informador, o da eticidade, enseja a entrada, no novo
Código Civil, dos valores éticos, sem prejuízo das conquistas da técnica jurídica.
Segundo Reale, o novo Código �confere ao juiz não só poder para suprir lacunas,
mas também para resolver, onde e quando previsto, de conformidade com valores
éticos, ou se a regra jurídica for deficiente ou inajustável à especificidade do caso
concreto. Em nosso Projeto não prevalece a crença na plenitude hermética do Direito
Positivo, sendo reconhecida a imprescindível eticidade do ordenamento�.8

Tal princípio justifica a opção da comissão por normas genéricas ou cláusulas
3 MARTINS-COSTA, Judith; BRANCO, Gérson L. C. Diretrizes teóricas do Novo Código Civil Brasilei-
ro. São Paulo: Saraiva, 2002. p. 69-70.
4 BARRETO, Vicente de Paula. Tolerância, exclusão social e os limites da lei. Disponível em: http://
www2.uerj.br/~direito/publicações/artigos.html,  p. 1.
5 Para um estudo mais aprofundado acerca do Princípio da Tolerância, sobretudo de sua evolução histórica
na Europa, veja-se a obra de Thierry Wanegffelen, L� Edit de Nantes, Une histoire européenne de la
tolérance (XVI-XX siécle). Paris: Librairie Générale Française, 1998.
6  BARRETO, V. P., [online], p. 5.
7 BARRETO aborda que a tolerância no final do século passado refere-se principalmente a dois tipos de
problemas: a tolerância política, relacionada a aceitação, numa determinada ordem política, de convicções
ideológicas e crenças partidárias diferenciadas, e a tolerância social, relacionada à convivência de comunida-
des culturalmente e economicamente diferenciadas, dentro de uma mesma sociedade política, tendo o
direito, quer num caso, quer noutro, a função de servir como fonte de correção de situações desiguais e
injustas, evitando a legalização de diferentes formas de opressão.([online], p.9)
8 REALE, 1999, p. 8-9.
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gerais, sem a preocupação de excessivo rigorismo conceitual e com abandono do
formalismo técnico-jurídico próprio do individualismo da metade do século passado.
É exemplo, na Parte Geral, o art. 113, e nas demais partes, os arts. 187 e 422.

Por fim, o terceiro princípio, chamado operabilidade, enseja, segundo Reale,
que se redijam �certas normas jurídicas, que são normas abertas, e não normas
cerradas, para que a atividade social mesma, na sua evolução, venha a alterar-lhe o
conteúdo através daquilo que denomino �estrutura hermenêutica��.9

A adoção de tal princípio explica a intencional eliminação de muitas dúvidas
e lacunas existentes no Código anterior, como por exemplo, a questão da distinção
entre prescrição e decadência, o que será abordado mais adiante, e também a dife-
rença entre associação e sociedade. Emblemática, porém, é a utilização das chama-
das cláusulas gerais10 , e dos conceitos jurídicos indeterminados.

Exemplos da incidência deste princípio podem ser encontrados nos arts. 575,
parágrafo único, 111 e 112 do novo Código.

Quanto às diretrizes seguidas pela Comissão elaboradora do Código, três me-
recem destaque: a) preservação do Código Civil anterior sempre que possível em face
de seus méritos intrínsecos e do acervo doutrinário e jurisprudencial constituído em
face do mesmo; b) inserção no Código somente de matérias já consolidadas ou com
relevante grau de experiência crítica, deixando para legislação especial as matérias
ainda em discussão ou de elevado complexidade e c) manter a Parte Geral, mas
reformulá-la no que diz com a ordenação da matéria.

Por outro lado, não se poderia abordar a questão da divisão interna do novo
Código Civil e, pois, a opção pela inserção de uma �Parte Geral�, sem antes refletir,
ainda que brevemente, acerca da própria idéia de codificação, pois nos dias de hoje,
como afirma Norberto Bobbio, �estamos acostumados a pensar no direito em termos
de codificação, como se ele devesse necessariamente estar encerrado num código�.11

Em aprofundada obra sobre o tema, Fábio Siebeneichler de Andrade defende
que a codificação é um conceito que se desenvolve em vários momentos, não sendo
exclusividade de um determinado período histórico.12  Sustenta, ainda, que o fenôme-
no da codificação não pode ser reduzido a um único argumento, abordando, em um
primeiro momento, o código como �um sistema�, isto é, um modo de ordenar as
matérias do Direito ou de um determinado setor do Direito, que é o elemento (argu-
mento) técnico, e em um segundo momento, o elemento (argumento) político, de-
monstrando que também a codificação sofre influência da perene disputa entre a

9 Ibidem, p. 11-12.
10 Quanto às cláusulas gerais, leciona Judith Martins-Costa que, enquanto técnica legislativa a cláusula geral
é um dispositivo que contém suporte fático em abstrato dotado de mobilidade e vagueza de sentido
derivados de uma �intencional imprecisão� de significado, com um grau mínimo de tipicidade na descrição da
conduta. Tal �vagueza semântica� não significa ambigüidade ou mera generalidade, mas apenas que não é
possível definir abstrata e teoricamente quais são todos os fatos que se subsumem a determinada disposição
legal, o que somente será possível no caso concreto (A boa-fé no direito privado: Sistema e tópica no
processo obrigacional. São Paulo: RT, 1999. p. 298).
11 BOBBIO, N. O Positivismo Jurídico. São Paulo: Ícone, 1999. p. 63.
12 ANDRADE, F. S. de. Da Codificação: Crônica de um conceito. Porto Alegre: Livraria do Advogado, 1997.
p. 26-27.
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ratio e a autorictas.13

Quanto ao elemento político, acrescenta que

a partir do desenvolvimento dos Estados absolutos, o conceito de código
torna-se ingrediente de uma luta maior. De um lado, o Estado, que aspi-
rava monopolizar o governo, e, de outro, os defensores da manutenção
dos elementos tradicionais da ordem social. Nada mais natural, portanto,
que surgisse uma tensão a esse respeito. O código, então, a par do ele-
mento técnico, apresenta-se como um instrumento capaz de conciliar a
noção emergente de Estado com duas preocupações que à época se
colocavam: primeira, a unificação do Direito, mediante o surgimento de
um Direito Nacional e, segunda, a maior racionalidade jurídica, por um
corpo de regras que englobasse a totalidade do ordenamento jurídico
em substituição à pluralidade de fontes até então existente.14

Importante registrar, neste ponto, o célebre e histórico embate travado entre
Anton Friedrich Justus Thibaut e Friedrich Karl Von Savigny, no século XIX, acerca
do problema filosófico das fontes do Direito e, pois, da codificação.

De um lado, Thibaut, que em 19 de junho de 1814, em sua obra intitulada
�Sobre a necessidade de um Direito civil geral para a Alemanha� (Über die Notwendigkeit
eines allgemeinen bürgerlichen Rechts für Deutschland), na esteira de outros partidá-
rios da codificação, defende a necessidade de um Código Civil único para Alemanha,
a fim de que houvesse mais segurança nas relações jurídicas.

Para Thibaut não se cumpriam na Alemanha os dois requisitos de perfeição
formal que se exigem a toda legislação � ausência de preceitos claros e exaustivos e
uma ordenação adequada das relações jurídicas -, tornando o direito autônomo um
amontoado de preceitos contraditórios que se anulavam entre si e se destinavam a
separar os alemães entre si e a tornar impossível que juízes e advogados conhecessem
a fundo o Direito. Além disso, criticava que o direito alemão não era completo, o que
levava a recorrer ao direito romano e canônico recebidos, acarretando insegurança
jurídica em face da diversidade de concepções jurídicas entre um e outro.15

De outro lado, Savigny, que em 1816, estimulado pela obra de Thibaut, expõe
pela primeira vez as idéias que formam a teoria da Escola Histórica através da obra
�Da vocação de nossa época para a legislação e a ciência do Direito� (Von Beruf
unserer Zeit für Gesetzgebung und Rechtswissenschaft), entendendo não ser conveni-
ente codificar o direito civil, pois isso engessaria e dificultaria o regramento do direito,
que a dinâmica da vida em sociedade exige. Para ele, desde o começo da história
documentada, o Direito não tem uma existência independente e autônoma, sendo
privativo do povo, assim como seu idioma, seus costumes e sua organização.  Tudo
isto está entrelaçado em um todo em virtude da convicção comum do povo, do

13 Ibidem, p. 27-28.
14 Ibidem, p. 50.
15 STERN, Jacques. La Codificación: Una controversia programatica basada en obras de Thibaut y
Savigny. Madrid: Aguilar, 1970. p. XXIII-XXIV.
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mesmo sentimento de necessidade interna que exclui a idéia de um nascimento casu-
al e arbitrário do Direito.  O Direito nasce primeiro através do costume e das crenças
do povo (como Direito consuetudinário), depois através da jurisprudência, e sempre
através de forças internas que atuam caladamente, nunca através do arbítrio do
legislador.16

As fontes do direito, na visão de Savigny, são substancialmente três: o direito
popular, próprio das sociedades na sua formação, o direito científico, característico
das sociedades mais evoluídas e o direito legislativo, das sociedades em decadência.
Logo, sustentava o autor que o único modo de reverter o caminho da decadência
jurídica era promover um direito científico mais vigoroso, através do trabalho dos
juristas, pois a codificação só iria acarretar o agravamento da crise jurídica na Ale-
manha.17  18

Este embate travado entre Thibaut e Savigny, tendo como cenário, de um
lado, a necessidade da codificação para assegurar a unidade política e jurídica da
Alemanha, e de outro, o temor pela estagnação e decadência de um direito codifica-
do, impulsionou o movimento pela codificação do Direito, contribuindo em muito
para o avanço da ciência jurídica. Venceu, todavia, Thibaut, e a Alemanha ganha-
ram seu Código Civil (Bürgerliches Gesetzbuch � BGB) em 1896, que entrou em
vigor em 1900 e assim permanece até hoje, com numerosas modificações ao longo
do tempo.19

Atualmente, modo geral, não mais se discute a necessidade ou não de codifi-
car-se o Direito Civil, permanecendo a codificação como um instrumento válido para
diversos países e seus ordenamentos, inclusive para o Brasil, cujo código ora revoga-
do, da lavra de Clóvis Beviláqua, mostrou-se um instrumento de grande utilidade
para a estabilidade jurídica do país, na medida em que sistematizou o Direito Civil
pátrio20 .

O foco das discussões hoje é, sobretudo, a forma de se codificar: se por inter-
médio de grandes codificações ou por meio de pequenas codificações setorizadas,
chamadas de microssistemas (como, por exemplo, a Lei do Inquilinato, a Lei do
Divórcio, e etc).

De outro lado, discute-se a inserção de conceitos jurídicos fechados ou, diver-
samente, de conceitos jurídicos chamados indeterminados ou determinados pela fun-
ção e por cláusulas gerais.21

16 Ibidem,  p. XXVII-XXVIII.
17 BOBBIO, N., 1999, p. 62.
18 Examinando o que chamou de �equívocos do pensamento de Savigny�, sustenta Stern que Savigny toma
por base um código ideal, perfeito, que nunca poderá ser concebido por homens e para os homens,
ignorando o significado político-nacional da unidade jurídica como uma das tarefas essenciais do Estado, do
ponto de vista da administração da justiça.(STERN, op. cit, p. XXXV).
19 NERY JÚNIOR, N.; NERY, R. M. A. Novo Código Civil e legislação extravagante anotados. São Paulo:
RT, 2002. p. 3.
20 Para um aprofundado estudo acerca das origens históricas e filosóficas do Código Civil de 1916 recomenda-
se a leitura da obra de PONTES DE MIRANDA, F.C.. Fontes e Evolução do Direito Civil Brasileiro. Rio de
Janeiro: Forense, 1981.
21 NERY JÚNIOR; NERY, R. M. A., 2002, p. 3-4.
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Cumpre, finalmente, sejam analisadas duas �codificações� que tiveram influ-
ência fundamental no desenvolvimento da cultura jurídica: a justiniana e a
napoleônica.

O Corpus Iuris Civilis, assim denominado pelo romanista francês Dionísio
Godofredo, em 1538, na edição que dele fez - designação essa hoje universalmente
adotada -, é a reunião do direito romano, elaborada no século VI da era cristã, por
ordem do Imperador Justiniano, não sendo de fato, para alguns, um código, mas
antes �uma antologia jurídica�.22

A questão de saber se o Corpus Iuris era dotado de um sistema23  e se, pois,
corresponde a um Código, todavia, não é de fácil resolução. Argumenta-se, de um
lado, que a obra é assistemática, sendo mera compilação, em prejuízo de um traba-
lho criativo. Em oposição, sustenta-se que a grandeza da jurisprudência romana resi-
diria justamente na sua pretensão à sistematização, vista esta com a lógica reinante
na época, isto é, de modo diverso da idéia de sistematização hoje vigorante. Neste
compasso, em um sentido funcional, o Corpus Iuris constitui um código24  e foi o
precussor de idéia de reunir em um só documento o direito vigente.

Na evolução histórica, foi durante a Revolução Francesa, ocorrida entre as
décadas de 1790 e 1800, que, de fato, a idéia de codificar o direito adquiriu consis-
tência política, partindo-se da convicção de que poderia existir um �legislador univer-
sal�, isto é, um legislador que ditasse leis válidas para todos os tempos e todos os
lugares, e da exigência de realizar um �direito simples e unitário�, tendo em vista que
a sociedade francesa, até então, não possuía um único ordenamento jurídico civil,
penal e processual, mas uma multiplicidade de direitos territorialmente delimitados.25

O Code Civil destaca-se pelo �seu senso de equilíbrio, na medida em que
representa uma união dos elementos novos e velhos, que marcaram o Direito francês,
especialmente a distinção entre Direito Romano e Direito costumeiro�, 26  sendo exemplo
desta característica o seu próprio  sistema (reconhecidamente influenciado pela clas-
sificação feita por Gaio), que é composto de três livros: o livro primeiro, que trata do
Direito das pessoas, o livro segundo, que trata do Direito das coisas e subdivide-se em
propriedade e Direitos reais limitados e o livro terceiro, que versa sobre aquisição da
propriedade, compreendendo a herança, o testamento e as obrigações.

Derivando da idéia de uma nação única e indivisível e expressando os valores
da burguesia da época, entre todos os códigos, foi sem dúvida o Código Civil francês
o de maior importância e o que maior influência causou nos demais ordenamentos

22 MOREIRA ALVES, J.C.. Direito Romano. Rio de Janeiro, 1978. p. 60-62.
23 O Corpus Iuris Civilis é composto de quatro partes, as Institutas (um manual escolar que servia para os
estudantes como introdução ao Direito compendiado no Digesto), o Digesto ou Pandectas (compilação dos
iura, isto é, dos escritos dos jurisconsultos acerca das consultas formuladas pelos litigantes), o Código Antigo
e o Código Novo (compilação das leges, ou seja, das constituições imperiais vigentes) e pelas Novelas ou
Autênticas (reunião das constituições imperiais promulgadas posteriormente por Justiniano, para atender aos
novos casos que surgiam).
24 ANDRADE, F. S. de, 1997, p. 34-35.
25 BOBBIO, N., 1999, p. 65.
26 ANDRADE, F. S., op. cit., p. 75.
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que lhe sucederam. É preciso reconhecer, todavia, que seu extraordinário êxito advém
da Revolução e da grandeza da Era Napoleônica, cujo caráter antifeudal reconhece
plenamente, ante a lei, os direitos do cidadão e as das minorias.27

Esta breve análise acerca das idéias inspiradoras do Código Civil de Napoleão
foi trazida a lume no intuito de enfatizar que a análise de uma lei da densidade e do
porte de um Código jamais pode prescindir do estudo de seu contexto histórico e
social e, sobretudo, de suas influências filosóficas e axiológicas, pois os códigos �re-
presentam um esforço técnico de domínio prático de um material, conforme as exi-
gências de decidibilidade de conflitos em uma sociedade complexa, submetida à
celeridade das transformações�.28

O legislador brasileiro, na elaboração do novo Código Civil, optou pela diretriz
da unidade lógica e da sistematização, o que implicou na manutenção de uma Parte
Geral e na unificação das obrigações civis e mercantis.29  Buscou a construção, as-
sim, de um código com função integrativa do sistema jurídico.

No que toca aos conceitos jurídicos, o legislador lançou mão do sistema móvel
ou aberto (em contraposição ao sistema anterior, concebido como um sistema fecha-
do), utilizando-se de cláusulas gerais, conceitos legais indeterminados e conceitos le-
gais determinados pela função, como elementos integradores da unidade e da ordena-
ção do sistema, sendo certo, porém, que essa orientação outorga ao juiz uma função
bem mais relevante que a visão clássica lhe atribui.30

E aqui reside, talvez, a mais profunda crítica que vem sendo tecida em relação
ao novo ordenamento, cuja tramitação arrastada não ensejou a sua introdução no
pensamento contemporâneo, com efetiva alteração dos antigos paradigmas. O novo
Código, para alguns, em suma, já nasceu descontextualizado de seu tempo. Veja-
mos.

Gustavo Tepedino aponta a ausência de uma uniformidade política e ideológi-
ca do Código de 2002, �em razão da distância entre os contextos políticos do início
e da conclusão de sua elaboração�, como um dos sérios problemas do novo diploma
legal, a indicar a �complexidade axiológica da nova codificação brasileira e exigir
especial atenção da atividade do intérprete�.31

De sua vez, Antônio Junqueira de Azevedo, com maior veemência, afirma que
�o paradigma do Projeto de Código Civil está ultrapassado�32 , pois no caso do direito
após a Revolução Francesa, alterou-se o paradigma da lei geral e universal e do juiz
autômato para um novo paradigma, no qual o juiz adquiriu especial relevância,

27 ANDRADE, 1997, p. 77-78.
28 FERRAZ JR., Tércio S. Introdução ao Estudo do Direito. São Paulo: Atlas, 1988. p. 215.
29 MARTINS-COSTA, J.; BRANCO, G. L.C., 2002, p. 45.
30 ANDRADE, op. cit.,  p. 157.
31 TEPEDINO, G. Crise de fontes normativas e técnica legislativa na Parte Geral do Código Civil de 2002.
Revista Forense, Rio de Janeiro,  a. 98, n. 364, p. 114-115, nov./dez. 2002.
32 AZEVEDO tece breve explanação acerca do conceito de �paradigma�, citando a obra do cientista Thomas
Kuhn, para quem paradigma é �um modelo teórico que serve a um grupo, que se dedica a algum tipo de
conhecimento, para solucionar os problemas que se apresentam.� (Insuficiências, deficiências e desatualização
do Projeto de Código Civil na questão da boa-fé objetiva nos contratos. Revista dos Tribunais, n. 775,
maio/2000, p. 11-12).
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utilizando-se, em um Estado intervencionista, de cláusulas gerais e de conceitos jurí-
dicos indeterminados, a quem chama de �bando dos quatro�: função social, boa-fé,
ordem pública e interesse público.33

Tais conceitos, defende o autor acima, não tinham conteúdo, sendo vazios do
ponto de vista axiológico e servindo apenas para a retórica. Intoleráveis, portanto, no
mundo atual. O paradigma utilizado evoluiu da lei para o juiz e deste para o da
solução rápida ao caso concreto, havendo, pois, uma fuga do paradigma juiz e essa
fuga �não é um problema do Judiciário; ele deve decidir o que é da sua missão, da
sua vocação, que é o conflito real, o �caso difícil�, que exige ponderação. Mas o Juiz
é um julgador e, quando não há necessidade desse julgador, não é preciso o Juiz.
Nesse sentido, há uma fuga do Juiz�.

Citando como exemplos a Lei da Arbitragem, os processos em instituições
como a Bolsa de Mercadorias e Futuros, como a Comissão de Valores Mobiliários, a
OAB, o Conselho de Medicina e várias outras instituições cujos problemas não são
levados ao Judiciário, conclui o autor que �as pessoas estão fugindo da estrutura do
Judiciário, própria do paradigma anterior. As escolhas, hoje, consistem em tipos mais
expedidos de solução. O Projeto de Código Civil infelizmente volta a insistir na pre-
sença do Juiz para muita coisa inútil, como alguns casos de anulação e rescisão
contratual. O Projeto está no paradigma do Estado inchado�.34

De outro lado, é preciso observar que a introdução de cláusulas gerais no novo
Código Civil revela uma atualização em termos de técnica legislativa, mas exige
cuidado especial do intérprete, uma vez que, por si só, não significa transformação
qualitativa do ordenamento.

Gustavo Tepedino observa que �as cláusulas gerais em codificações anteriores
suscitaram compreensível desconfiança, em razão do alto grau de discricionariedade
atribuído ao intérprete e, para evitar tal objeção, �o legislador atual procura associar
a seus enunciados genéricos prescrições de conteúdo completamente diverso em rela-
ção aos modelos tradicionalmente reservados às normas jurídicas. Cuida-se de nor-
mas que não prescrevem uma certa conduta mas, simplesmente, definem valores e
parâmetros hermenêuticos. Servem, assim, como ponto de referência interpretativo e
oferecem ao intérprete os critérios axiológicos e os limites para a aplicação das de-
mais disposições normativas.�35

Preocupa-se o autor supra com a introdução de inúmeras cláusulas gerais e
conceitos jurídicos indeterminados, �sem qualquer outro ponto de referência
valorativo�, tornando-se imprescindível que �o intérprete promova a conexão
axiológica entre o corpo codificado e a Constituição da República, que define os
valores e os princípios fundantes da ordem pública�, mediante o que se buscará dar
um sentido uniforme às cláusulas gerais, �à luz da principiologia constitucional,
que assumiu o papel da reunificação do direito privado, diante da pluralidade de

33 Ibidem, loc. cit.
34 Ibidem, p. 16-17.
35 TEPEDINO, G., 2002, p. 115.
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fontes normativas e da progressiva perda de centralidade interpretativa do Código
Civil de 1916.�36

Outrossim, o novo Código, ao lançar mão das chamadas cláusulas gerais e
impor aos magistrados a construção detalhada e casuística de vários conceitos aber-
tos ou indefinidos, acaba pondo em evidência a delicada questão da fundamentação
das decisões.  O iter lógico a ser percorrido pelo magistrado, como acima sugerido
por Tepedino, não é suficiente para tornar a decisão justa. Mais do que isso deverá o
mesmo, de forma aprofundada e transparente, lograr demonstrar as razões lógicas de
seu convencimento, a fim de que os demais operadores envolvidos no processo pos-
sam compreender tais razões e sobre elas se posicionar.

Não que tal tarefa já não seja atribuição inerente do julgar, mas a preocupa-
ção que ora se busca pôr em relevo é com a realidade contextual na qual se vêem
submersos os juízes brasileiros, onde o excesso de demandas e a escassez de tempo
impõem, em face da necessária celeridade e efetividade, a absoluta concisão nas
suas decisões. Será possível, a contento, conciliar tais tarefas?

Basta observar a evolução do Direito Processual Civil pátrio, cujas recentes
alterações buscam a celeridade e a efetividade através de meios alternativos à jurisdi-
ção com a descentralização do �poder decisório� das mãos do juiz, para constatar-se
que o novo Código Civil não teve essa preocupação.

E mais. Ainda na esteira da evolução do Direito Instrumental pode-se verificar
que tal ramo caminha, no campo probatório, apenas para exemplificar, para uma
evolução no sentido de criar modelos ou standards de constatação e orientação da
análise da prova e da demonstração das opções efetuadas pelo julgador.

E não é por mero acaso que se traz à baila a questão probatória. A mesma
é ora utilizada como argumento justamente por ser o �ponto de contato� mais
visível e sensível entre o Direito Material e o Instrumental, estando sempre a de-
mandar do julgador demorada reflexão e minuciosa demonstração de convenci-
mento.

O presente trabalho, assim, à luz da diretriz acima mencionada, qual seja a
de �manter a Parte Geral, mas reformulá-la no que diz com a ordenação da maté-
ria�, buscará elaborar uma análise crítica acerca de tal manutenção na estrutura
do novo código, trazendo alguns debates acerca do tema. Em um segundo momen-
to, analisar-se-á a influência dos princípios norteadores do código sobre as inova-
ções relacionadas ao tratamento legal das pessoas jurídicas, às novas regras a
respeito da prescrição e da decadência e ao regramento acerca da prova, buscando
coligir, em concreto, a extensão da influência de tais princípios sobre os menciona-
dos institutos.

Sem ter a pretensão de esgotar o assunto, este trabalho se destina a uma
reflexão inicial, propiciando ao leitor algumas questões para debate.



37 WIEACKER, Franz. História do direito Privado Moderno. 2. ed. Lisboa: Fundação Calouste Gulbenkian,
p. 558-559.
38 Ibidem, p. 560.
39 IONESCU, Octavian. Le problème de la partie introductive du code Civil. Revue Internationale de
Droit Comparé, p. 579.
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1 A OPÇÃO PELA MANUTENÇÃO DE UMA PARTE GERAL NO CÓDIGO
CIVIL DE 2003

1.1 ALGUMAS POSIÇÕES CRÍTICAS A RESPEITO DA MANUTENÇÃO DA PAR-
TE GERAL

A polêmica sobre a justificação ou adequação de uma parte geral nos códigos
de direito privado remonta à época de ouro da pandectística, como lembra Wieacker.
Ensina o jurista que a crítica à Parte Geral se relaciona, de qualquer modo, com uma
opção de princípio, �pois na relação da ordem jurídica com a realidade social o
formalismo jurídico verá na elaboração de uma Parte Geral o seu remate último. Já
o naturalismo, comprometido com os valores sociais ou ético-sociais, temerá que ela
destrua as referências do direito à realidade e que impeça os seus propósitos (políticos
ou morais) de conformação adequada ou justa da realidade social�.37

O próprio Wieacker se posiciona contrariamente a uma Parte Geral, enfatizando
que não se necessita da mesma para garantir as conexões lógicas e sistemáticas da
codificação. Embora aceite que só a Parte Geral garante a coerência intelectual e
metodológica de uma ordem jurídica cientificamente concebida, daí não decorre que
um código deva, também ele, copiar esta sistemática científica. Segundo o autor

a identidade entre o sistema científico e a construção legislativa é caracte-
rística antes de uma maneira acadêmica de considerar a missão do legis-
lador, negando, de antemão, o direito que este tem de adoptar uma
técnica legislativa que conforme autonomamente o seu material. Mesmo
para garantir as conexões lógicas e sistemáticas (ou dos princípios) da
codificação não se necessita de uma Parte Geral.38

A manutenção de uma Parte Geral nos Códigos Civis, entretanto, é corretamente
defendida pelo jurista Octavian Ionescu, para quem tal estruturação, seja na forma
sintética de um �livro ou título preliminar� (que exprime a concepção francesa e latina
em geral), seja na forma mais desenvolvida de uma �parte geral� (que exprime um
espírito analítico, encontrada no Código Civil alemão e nos que dele derivaram), não é
questão de mera técnica legislativa, comportando implicações de ordem científica e
ideológica. A ausência de uma parte geral significa a recusa à idéia de sistema enquan-
to encadeamento lógico-dedutivo, identificando-se, então, o termo sistema apenas com
um método de organização das matérias componentes do Direito Privado.39

Nas palavras do autor:

on pourrait à première vue avoir l�impression que le
problème de la partie introductive d�un code civil est
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une simple question de technique législative. En effet,
cette partie introductive reste en rapport étroit avec la
classification dês mateières d�un code civil. Or, une
telle opération n�est pas seulement technique, elle est
en même temps profondément scientifique. Les
rédacteurs d�un code doivent tenir compte, dans cette
division, de l�évolution de la societé. On doit
considérer les transformations historiques subies par
le peuple intéressé, et même par le monde entier,
pendant la période que  s�étend entre deux code civils
sucessifs.40

Na mesma esteira, a posição de Judith Martins-Costa que, citando Claus
Wilhem Canaris (Pensamento sistemático e conceito de sistema na ciência do direito.
Lisboa: Calouste Gulbenkian, 1989, p. 130 e seg.), refere que

a presença de uma Parte Geral significa a ausência de �paredes internas�,
de modo que muito mais facilmente permite operar o que a doutrina
alemã chama de �sistema móvel�, isto é, aquele em que a solução prevista
para determinado setor pode ser utilizada, se assim parecer útil e conve-
niente, para regular outro instituto, para o qual originalmente não havia
sido pensada.41

A importância da Parte Geral está em assegurar-se a unidade do Código,
permitindo que o Direito seja construído de forma centralizada, mediante a dedução
lógica entre os conceitos de maior grau de generalidade ali postos e os institutos
versados na Parte Especial. Isto, entretanto, não implica dizer que o sistema seja
necessariamente lógico-formal, ou que a lógica formal represente o único meio possí-
vel para este fim.42

Moreira Alves, redator da Parte Geral do novo Código, de sua vez, sustenta que
partindo da diretriz no sentido de se seguir a estrutura do Código Civil,
manteve-se a Parte geral, a qual, das partes que o integram, é aquela que
lhe dá unidade, inclusive filosófica, convicta a comissão de que essa Parte
Geral era absolutamente imprescindível dentro  da nossa tradição jurídi-
ca para dar unidade ao Código Civil.43

E, neste aspecto, assiste razão ao redator, pois mesmo nos Códigos onde se
optou em não inserir uma �Parte Geral� formalmente definida, com conteúdo
abrangente às demais partes, sentiu-se a necessidade de fazer inserir algum título de
�disposições gerais ou preliminares�, o que só vem a denotar a necessária inserção de
regramentos gerais destinados a dar unidade sistêmica e filosófica aos diplomas codi-
ficados.

40 Ibidem, p. 579-580.
41 MARTINS-COSTA, J.; BRANCO, G.L.C., 2002, p.96.
42 Ibidem, p.96-97.
43 MOREIRA ALVES, J. C.. A Parte Geral do Projeto do Código Civil. Disponível em: <http://
www.cjf.gov.br/revista/numero9/artigo1.htm. Acesso em 07.04.2003. p. 2.



44 AGUIAR JÚNIOR, Ruy R.. Projeto do Código Civil: As Obrigações e os Contratos. Revista dos Tribunais,
São Paulo,  v. 775, maio./2000, p. 18.
45 FACHIN, Luiz E. Apreciação crítica do Código Civil de 2002 na perspectiva constitucional do Direito Civil
contemporâneo. Revista Jurídica, Porto Alegre, v. 304, p. 18.
46 FACHIN, 2002, p. 18-19.
47 Ibidem, p. 19.
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Todavia, há que se distinguir entre a opção legislativa pela manutenção de
uma Parte Geral, em seu aspecto formal, do próprio conteúdo nela inserida. Quer-se
com isto trazer ao debate a questão material da Parte Geral do novo Código Civil.

Neste aspecto, o Código elaborado por Clóvis Beviláqua tinha feição nitida-
mente individualista,

expressando a concepção político-filosófica vigorante depois da Revolu-
ção Francesa, sendo o homem o centro do mundo e capaz, com sua
vontade e a sua razão, de ordená-lo. Por isso, consagrou o primado da
vontade e submeteu os contratantes ao que constava da avenca, deven-
do esta ser interpretada de acordo com a intenção das partes.44

Além disso, o Código de 1916 privilegiava o aspecto patrimonialista em detri-
mento do aspecto da valorização do desenvolvimento e da dignidade pessoa humana.

Posteriormente, com a entrada em vigor da nova Constituição Federal de 1988,
abandonou-se a postura patrimonialista e migrou-se para uma concepção que privi-
legia o desenvolvimento humano e a dignidade da pessoa concretamente considera-
da em suas relações interpessoais, visando sua emancipação.45

Logo, há que se reconhecer que tendo havido profunda alteração na concep-
ção constitucional acerca do papel do homem, tal alteração deve refletir-se em todos
os demais ramos do Direito, sobretudo no Direito Civil.

Isto significa dizer, na visão de Luiz E. Fachin, que �será inconstitucional um
diploma legal � cabe frisar positivado ou proposto �que privilegie uma visão
patrimonialista em detrimento de uma concepção vinculada à proteção do ser huma-
no�. Considerando-se que o Código Civil de 2002 foi elaborado anteriormente à
Constituição de 1988, tem-se que �sua elaboração se deu a partir de uma racionalidade
herdada do Código de Napoleão e da Escola Pandectista, e, portanto, do Século
XIX, em que prevalecia a preocupação patrimonialista e conceitualista, expressa na
existência de uma Parte Geral�.46

Assim, para o autor, não só o conceitualismo inerente à inserção de uma Parte
Geral, como também a própria visão posta na Parte Geral do novo Código, se encon-
tram inadequados, pois �a racionalidade que permeia todo o Código Civil de 2002
está ligada à proteção, à apropriação e à circulação de bens, abstraindo-se os seres
humanos concretos que estarão envolvidos nas relações jurídicas ali previstas�.47

É induvidoso que caberá ao magistrado, diante do caso concreto, fazer a
necessária conformação dos preceitos do novo Código à Constituição Federal vigen-
te, face ao descompasso temporal e de alguns princípios existentes entre um e outro
diploma.

Todavia, tal descompasso, ao nosso ver, não pode ser imputado à inserção de uma
Parte Geral no novo Código e sim a arrastada tramitação do Projeto e a alguns conteúdos
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inadequados que nela tenham sido inseridos ou suprimidos, como veremos adiante.
Como já frisado, a inserção de uma Parte Geral assegura a unidade sistêmica

e filosófica do diploma, daí porque imprescindível sua existência.

1.2 A ESTRUTURA DA PARTE GERAL DO NOVO CÓDIGO CIVIL

Segundo Tércio S. Ferraz Jr., os
códigos são conjuntos de normas estabelecidos por lei. [...] O que carac-
teriza o código é a regulação unitária de um ramo do direito (Código
Civil, Comercial, penal etc.), estabelecendo-se para ele uma disciplina
fundamental, atendendo a critérios técnicos não necessariamente lógi-
cos, mas tópicos.48

Todavia, a estrutura de um código não reflete apenas uma opção puramente
técnica e muito menos casuística ou arbitrária, mas sim �reflete uma tomada de
posição metodológica reveladora de uma filosofia�.49

O Código Civil de 2003 divide-se em Parte Geral, Parte Especial e Livro Com-
plementar. A Parte Geral, objeto do presente estudo, a exemplo da estrutura havida
no Código de 1916, compõe-se de três livros: Livro I, Das Pessoas, Livro II, Dos Bens
e Livro III, Dos Fatos Jurídicos.

Manteve-se, assim, a Parte Geral contendo um conjunto de regras que con-
templam as pessoas, como sujeitos de direitos, os bens, como objetos do direito e os
fatos jurídicos, como causas geradoras e extintoras dos direitos. No dizer de Reale,
�se enunciam os direitos e deveres gerais da pessoa humana como tal, e se estabele-
cem pressupostos gerais da vida civil�.50

Inobstante haja discussões acerca da extensão e do grau de influência do
Código Civil Alemão (BGB) de 1896 sobre o Código Civil Brasileiro de 1916, há
quem defenda, como Cláudia Lima Marques, que �o sistema escolhido pelo legisla-
dor brasileiro para o CCBr, com uma Parte Geral e uma Parte Especial, possui feições
originais e não é simples imitação do sistema alemão�51 .

Neste sentido, parece também ser a posição de Clóvis V. do Couto e Silva
quando, ao tratar da influência do direito francês no direito civil brasileiro, sobretudo
nas idéias de Teixeira de Freitas, afirma que dos estudos do referido jurista (em sua
Consolidação das Leis Civis, de 1857, e no Esboço de CC Brasileiro, iniciado a
publicar em 1860) resultaram duas idéias extremamente importantes, uma das quais
�a da necessária inclusão num Código de uma Parte Geral em que os conceitos, de
pessoa, bens e fatos jurídicos, conceitos que deverão vigorar em todo o direito, fos-
sem claramente disciplinados, como depois se veio a fazer no CC alemão�.52

48 FERRAZ JÚNIOR, T.S., 1988, p. 214.
49 MARTINS-COSTA, J; BRANCO, G. L.C., 1997, p. 95.
50 REALE, M., 1999, p. 5.
51 MARQUES, Cláudia L. Cem anos de Código Civil Alemão: o BGB de 1896 e o Código Civil Brasileiro de
1916. Revista dos Tribunais, São Paulo, v. 741, jul./1997, p. 36.
52 COUTO e SILVA, Clóvis. V. do. O Direito Civil brasileiro em perspectiva histórica e visão de futuro.
Revista da Ajuris, Porto Alegre, n. 40, jul./1987, p.135.
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Do mesmo modo, a posição de Orlando Gomes, quando lança, em seu livro
�Raízes históricas e sociológicas do Código Civil brasileiro�, em nota de rodapé, que
o esboço do Código civil elaborado por Teixeira de Freitas, antecipando-se aos Códi-
gos modernos, o divide em duas partes: uma Geral e uma Especial.53

Também René David aponta que a introdução da Parte Geral no Código Civil
de 1916 se deu muito mais em razão da Consolidação das Leis Civis de Teixeira de
Freitas do que por imitação ao BGB.54

Assim, opção pela redação de uma Parte Geral e de uma Parte Especial,
inserida no Código anterior, encontrou sua inspiração nos trabalhos de Teixeira de
Freitas, cujo projeto de Código Civil apresentou-se em 1860 já com uma Parte Geral
e uma Parte Especial, e de Coelho Rodrigues, apresentado em 1890/1891, o qual,
com base no Projeto de Teixeira de Freitas, inclui ainda uma terceira divisão na Parte
Geral relativa aos �Actos Jurídicos�.

É forçoso reconhecer-se, pois, que a manutenção de uma Parte Geral e de
uma Parte Especial, no atual Código, tem inspiração remota na própria doutrina
brasileira, e vai ao encontro de uma das diretrizes acima citadas, qual seja preser-
var, sempre que possível, as disposições do Código de 1916, ao que indica tanto no
conteúdo, quanto na forma. Neste sentido, aliás, é a afirmação de Moreira Alves:

Partindo da diretriz no sentido de se seguir a estrutura do Código Civil,
manteve-se a Parte Geral, a qual, das partes que o integram, é aquela
que lhe dá unidade, inclusive filosófica, convicta a comissão  de que
essa Parte Geral era absolutamente imprescindível dentro da nossa
tradição jurídica para dar unidade ao Código Civil.55

No estudo comparado, observamos que vários países optaram pelo não
fracionamento de seus códigos em duas partes, sendo cabível citar-se o Código Civil
Francês, o Código Civil Italiano, que tem como destaque a unificação do direito civil
e do direito comercial, o Código Civil Espanhol, o Código Civil Suíço que, por ques-
tões de competência legislativa, não regula a questão das obrigações, a qual se en-
contra em Código à parte (porém, explique-se, este Código à parte, na verdade,
integra o Código Civil) e o Código Civil Português.56

Interessante notar-se que, embora os Códigos Francês, Italiano e Espanhol
não contenham uma parte geral, possuem um denominado título preliminar, a evi-
denciar, a meu ver, a necessidade de mesmo nos ordenamentos nos quais se optou
por tal técnica, se ter normas de sobredireito, sobretudo acerca das normas jurídicas
em geral.

53 GOMES, Orlando. Raízes históricas e sociológicas do Código Civil brasileiro. Publicações da Universidade da
Bahia, p.19.
54 DAVID, René. Os grandes sistemas do direito contemporâneo. São Paulo: Martins Fontes, 1998, p. 76.
55 MOREIRA ALVES, José C. [online].
56 SILVA, Alzira P. da. A função da parte geral no sistema do Código Civil. RDC, São Paulo,  n. 16, p. 55-
56.
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2 ABORDAGEM DE ALGUMAS INOVAÇÕES PRODUZIDAS NA PAR-
TE GERAL DO CÓDIGO CIVIL DE 2003

Examinados os princípios gerais que norteiam o novo Código, suas diretrizes e
os aspectos formais da Parte Geral do diploma, cumpre sejam analisados alguns
aspectos materiais ou substanciais da parte inicial, o que se buscará fazer à luz dos
mencionados princípios.

Três temas foram escolhidos para abordagem no presente estudo. O primeiro
tópico relacionado ao tratamento legal dispensado às pessoas jurídicas, cujas altera-
ções são pontuais, o segundo relacionado à prescrição e à decadência e o terceiro, à
questão da inserção do regramento acerca da prova.

2.1 O TRATAMENTO LEGAL DAS PESSOAS JURÍDICAS

O Título II, reservado à regulamentação das pessoas jurídicas, não sofreu
alterações significativas quanto à sua estrutura, todavia traz diversas modificações
pontuais.

Manteve-se, como alude Moreira Alves, �aparentemente por incoerência�, os
dispositivos que tratam das pessoas jurídicas de Direito Público (art. 41) e, pois, a
distinção entre estas e as de Direito Privado, incluindo previsão expressa das autarquias
como espécie do primeiro gênero, além de indicar a possibilidade da criação de ou-
tras espécies, em seu inc. V. Tal manutenção deve-se, segundo relata Moreira Alves
�pela circunstância realística de que não se deveria eliminar da nossa legislação, à
falta de uma legislação específica a esse respeito, princípio que, a rigor, deveria cons-
tar de uma codificação de Direito Público.� 57  Vê-se, aqui, nítida aplicação do princí-
pio da operabilidade, em coerência filosófica com os princípios norteadores do diplo-
ma civil.

O novo Código determina, ainda, que as entidades de direito público com
estrutura de direito privado serão reguladas pelo Código Civil, atuando em simetria
com o disposto no art. 173, § 1o, inc. II, da Constituição Federal.

Outrossim, o novo Código, no art. 42, reconhece os Estados estrangeiros e as
organizações internacionais como espécies de pessoas jurídicas de direito público
externo, o que é uma inovação, inobstante se trate de matéria pertinente ao direito
internacional público e não ao direito privado. Também aqui, quer nos parecer, está
presente o princípio da operabilidade.

Já o art. 44 classifica as pessoas jurídicas de direito privado em associações
(sem fins econômicos), fundações (fins religiosos, morais, culturais ou de assistência)
e sociedades (fins econômicos), evidenciando nos artigos seguintes as diferenças entre
estas.

Questão tormentosa, porém, relaciona-se a supressão de regra específica so-
bre a distinção da personalidade das pessoas jurídicas, da personalidade de seus
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sócios.
O Código Civil de 1916, em seu art. 20, previa expressamente que as pessoas

jurídicas têm existência distinta da dos seus membros, não se confundido o patrimônio
de uns e outros. Isto significa que as pessoas jurídicas são dotadas de personalidade
jurídica própria e, portanto, as esferas subjetivas dos seus direitos e obrigações são
distintas das dos membros que as constituem.

Este princípio, aliás, é um dos mais interessantes instrumentos jurídicos desen-
volvidos pela economia de mercado para motivar a iniciativa privada, pois através
dele o particular pode explorar uma atividade econômica com uma limitação às
possibilidades de prejuízo pessoal.

É, a rigor, um instrumento plenamente compatível com a ordem econômica
desenhada pela Constituição, a qual reserva aos particulares a primazia na produ-
ção; isto porque o desenvolvimento da produção para o atendimento das necessida-
des de toda a sociedade exige, em tal sistema, mecanismos de motivação da inicia-
tiva privada, entre os quais se ressalta a limitação do risco na exploração da atividade
econômica, através do princípio da autonomia patrimonial das pessoas jurídicas.58

No novo Código não há dispositivo correspondente, o que é um retrocesso,
inexistindo razão lógica para sua supressão, uma vez que um dos princípios norteadores
do código, como já apontado, é o da operabilidade. Felizmente a jurisprudência pá-
tria já pacificou o entendimento acerca da questão, sendo pouco provável retrocesso
em sentido diverso.59

Outro ponto onde foi introduzida alteração importante é o que se refere ao
desenrolar das atividades das pessoas jurídicas, sendo previstas formas de repressão
pelo uso indevido de suas personalidades, dentre as quais a desconsideração da
personalidade jurídica por abuso de direito.

A teoria da desconsideração da personalidade jurídica surgiu a partir da juris-
prudência norte-americana, inglesa e alemã, cuja coleta e sistematização foi feita, no
início dos anos 50, pelo jurista alemão Rolf Serick (Aparência y realidad em las soci-
edades mercantiles: el abuso de derecho por médio de la persona jurídica, Tradução
de José Puigt Brutau. Barcelona: Ediciones Ariel, 1958, p. 214-246). No Brasil,
surgiu no fim da década de 60, introduzida por Rubens Requião, através de conferên-
cia por ele proferida na Universidade Federal do Paraná, sob o título de �abuso de

58 COELHO, Fábio U. Lineamentos da teoria da desconsideração da personalidade jurídica. Revista do
Advogado, p. 39.
59 A título ilustrativo, cabe citar ementa de decisão proferida no STJ: Recurso Especial 1995/0062399-4;
Julgado em 03.03.98 e publicado no DJ em 06/04/1998, pg. 123, Rel. Min. Sálvio de Figueiredo Teixeira, 4a

Turma. Ementa: Comercial. Sociedade por cotas de responsabilidade limitada. Sociedade regularmente
dissolvida. Dívida remanescente. Inexistência de bens da sociedade. Sócio minoritário. Inexistência de res-
ponsabilidade. Art. 2º do Decreto 3.708/19. �Disregard doctrine�. Inocorrência de discussão. Recurso
provido. I - O sócio da sociedade por cotas de responsabilidade limitada não responde com seus bens
particulares por dívidas de sociedade regularmente dissolvida, contraídas perante terceiros. II � Consoante a
lição do mestre �João Eunápio Borges�, de saudosa memória em exegeses dos artigos 2º e 9º do Decreto-Lei
nº 3.708/91, �uma vez integralizadas, porém todas as cotas, liberam-se os sócios de qualquer responsabilida-
de, nada mais devendo, normalmente, nem à sociedade, nem aos credores dela�. Decisão: Por unanimidade,
conhecer do recurso e dar-lhe provimento.
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direito e fraude através da personalidade jurídica�.
O novo Código prevê casos de desconsideração da personalidade jurídica por

abuso deste direito. Desse modo, nas hipóteses de desvio de finalidade ou confusão
patrimonial, os bens particulares dos sócios ou administradores poderão ficar sujeitos
por obrigações da pessoa jurídica, sendo legitimados para requerer tal medida tanto
as partes quanto o Ministério Público (art. 50 do novo diploma legal).

É elogiável a menção do desvio de finalidade, que pode ser considerado como
a premissa maior da disregard doctrine, inclusive tendo sido motivo determinante da
construção da mesma.

Quanto à confusão patrimonial, pode-se perceber a intenção do relator do
projeto de encampar, também, a concepção objetiva da teoria da desconsideração,
que não exige prova de que o agente agiu com má-fé ocultando-se sob o manto da
pessoa jurídica para furtar-se do cumprimento de uma obrigação.

Analisando este artigo do Projeto, Ruy Rosado de Aguiar Jr. sustenta:

É a teoria objetiva, a prescindir da fraude e se satisfazer com o �desvio� da
finalidade ou a confusão de patrimônios, com ou sem fraude, com ou sem
prejuízo a terceiro [...] A disposição do Projeto não é igual à do Código de
Defesa do Consumidor [...] que não inclui o fato objetivo da confusão de
patrimônio como causa da desconsideração, ao mesmo tempo em que se
refere a outras situações específicas, não contempladas no Projeto.60

Há quem entenda, porém, que o Código Civil não contemplou a concepção
objetiva da teoria, como é o caso de Marlon Tomazete, que defende que

a confusão patrimonial não é fundamento suficiente para a
desconsideração, sendo simplesmente um meio importantíssimo de com-
provar o abuso da personalidade jurídica, que ocorre nas hipóteses de
abuso de direito e da fraude. Destarte, o necessário para a desconsideração
é o abuso da personalidade jurídica, que pode ser provado inclusive
pela configuração de uma confusão patrimonial.61

Cumpre assinalar, ainda, que a previsão da confusão patrimonial como
motivadora da desconsideração já vinha ocorrendo, embora ainda de forma tímida,
pela jurisprudência de nossos tribunais, de forma que o art. 50 servirá como estímulo
para o desenvolvimento dos debates sobre o tema.

Outra questão a ser enfrentada, levantada por Alex Moisés Tedesco, �é a da
restrição no alcance da aplicação do dispositivo, já que esse prevê somente a exten-
são dos efeitos de algumas obrigações aos bens da pessoa física, não prevendo a
extensão diretamente à pessoa do sócio, para caracterizar-se uma atividade pessoal
dele, sendo executada em nome da sociedade�.62

60 AGUIAR JR., 2000, p. 21-22.
61 TOMAZETTE, Marlon. A desconsideração da personalidade jurídica: a teoria, o Código de Defesa do
Consumidor e o novo Código Civil. Revista dos Tribunais, São Paulo, n. 794, p. 92.
62 TEDESCO, Alex. M. Desconsideração da personalidade jurídica no novo Código Civil. Revista Síntese de
Direito Civil e Processual Civil, Porto Alegre, n. 19, p. 159.
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Exemplificando, esclarece o mencionado autor que �seria o caso de uma pes-
soa física assumir uma obrigação de não fazer e constituir uma sociedade em que
seja seu controlador e principal detentor do capital social, sendo que a pessoa jurídica
passa a exercer a atividade não permitida contratualmente ao sócio. É flagrante a
intenção de usar a pessoa jurídica para furtar-se do cumprimento de uma obrigação
contratual, havendo abuso da pessoa jurídica e o desvio de finalidade dessa. Contu-
do, desconsiderando-se a personalidade jurídica, a atividade exercida pela sociedade
seria imputada diretamente ao sócio, ou seja, haveria extensão dos efeitos de algu-
mas relações à pessoa física e, não aos bens da mesma, como preconiza o citado art.
50. A previsão da superação da pessoa jurídica no novo CC não contempla a hipó-
tese de desconsideração da personalidade jurídica, para poder-se responsabilizar o
sócio por descumprir uma obrigação que não seja de cunho patrimonial, pois o
citado artigo prevê somente a extensão de alguns efeitos estritamente aos bens do
sócio e não diretamente a esse, para considerá-lo como praticante dos atos a ele
velados e, como conseqüência, considerá-lo como descumpridor dos termos
contratuais.�63

Conclusivamente, pode-se perceber que a inclusão de regra expressa acerca
da desconsideração da personalidade jurídica no novo Código não só veio ao encon-
tro das decisões jurisprudenciais, como também avançou e abrangeu hipóteses ainda
pouco desenvolvidas junto aos tribunais.

Cumpre, ainda, destacar duas inovações: a primeira relacionada ao art. 47,
que modificando a administração da pessoa jurídica, adotou a teoria da representa-
ção para os atos dos administradores no exercício da função e previu o direito de
anular as decisões em função de violação de lei ou estatuto, ou por ocorrência de
erro, dolo, simulação ou fraude (art. 48). A segunda, prevista no art. 49, onde se
abriu a possibilidade de administração provisória da pessoa jurídica por nomeação
do juiz, na hipótese de �a administração da pessoa jurídica vier a faltar�.

Por fim, cabe registrar que o novo Código estendeu às pessoas jurídicas, no
que couber, a proteção dos direitos da personalidade, reconhecendo, assim, a neces-
sidade de proteção de sua imagem e nome (art. 52), o que vem ao encontro do
direito sumulado pelo STJ sob nº 227: �a pessoa jurídica pode sofrer dano moral�.

2.2 AS NOVAS REGRAS DA PRESCRIÇÃO E DA DECADÊNCIA

A parte relativa à prescrição e à decadência foi profundamente alterada, so-
bretudo pela previsão expressa da decadência, que era figura jurídica sem regulamen-
tação no Código de 1916, e pela modificação no conceito de prescrição, que deixa de

1 Ibidem, p. 159-160.
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ser perda da ação para significar a perda de pretensão. 64  Na sistemática do antigo
Código, assinale-se, não havia a distinção entre prescrição e decadência, sendo tal
tarefa realizada pelos doutrinadores e juízes, na apreciação do caso concreto.

Resta claro, assim, que a comissão, a um, norteou-se mais uma vez pelo
princípio da operabilidade, pois tencionou esclarecer a questão acerca da distinção
entre os dois institutos e, a dois, adotou a teoria desenvolvida brilhantemente por
Agnelo Amorim Filho em seu trabalho �Critério Científico para distinguir a prescrição
da decadência e para identificar as ações imprescritíveis�, vez que este chegou à
conclusão que a prescrição estava ligada ao �direito a uma prestação� e, conseqüen-
temente, às ações condenatórias. A decadência, por sua vez, liga-se aos direitos
potestativos, cujo exercício depende unicamente da vontade do interessado, ainda
que requeira a via judicial, criando um estado de sujeição aos demais. Por isso,
arremata, a decadência está ligada às ações constitutivas.65

A prescrição, desse modo, não é mais a �perda da ação�, mas sim a perda da
pretensão (relacionada à ação de direito material, que nada tem a ver com a �ação
processual�, ou com o �processo�, até porque ela é capaz de realizar-se sem processo,
na hipótese, por exemplo, de satisfação espontânea da obrigação pelo devedor), que
surge com a violação ao direito a uma prestação.

Neste contexto, todos os prazos preclusivos são exclusivamente aqueles que se
encontram no capítulo concernente à prescrição, e todos os demais, quer na Parte
Geral, quer na Especial, e que não incluídos nesse específico capítulo, são
prazos decadenciais, alguns assim denominados, outros com a expressão simples-
mente de prazos.

Outrossim, o novo Código reduziu substancialmente os prazos de prescrição.
O prazo máximo de prescrição foi reduzido para 10 anos (art. 205), salvo o da ação
reivindicatória ou prescrição aquisitiva para usucapião extraordinário, que é de 15
anos (art. 1238). A propósito, os dois artigos entram em contradição, como aponta-

64 Sobre o tema, pronunciou-se Moreira Alves que �o ponto capital de inovações em matéria de Parte Geral
é a distinção � embora reconhecendo que continua a haver controvérsia � entre decadência e prescrição, com
a adoção de princípios singelos e práticos para tal. Assim, disciplinou-se, nessa Parte, o título quarto, Da
prescrição e da decadência. Primeiramente, fez-se a disciplina da prescrição; adotou-se, à falta de uma
nomenclatura melhor, a figura da pretensão, que vem do Direito germânico. Violado o direito, nasce para o
titular a pretensão que se extingue pela prescrição dos prazos. Pelo sistema do projeto, há direitos e poderes
que dão margem à violação, em decorrência da qual � foi a posição doutrinária que se adotou � surge esse
instituto da pretensão.  Surge uma pretensão material que Pontes de Miranda chama de ação civil, e que ainda
é material porque não está no terreno processual, entre o que violou o direito e aquele que teve seu direito
violado. Apenas nesse caso em que poderá vir a haver a necessidade da utilização do Poder Judiciário para
o efeito de essa pretensão ser satisfeita é que se está diante do terreno em que ocorre a prescrição. Com
relação àqueles poderes que são despidos de pretensão, a doutrina dos países de língua latina geralmente
denomina potestativos. O contrário ocorre no Direito alemão, em que esses direitos são chamados de direitos
formativos, onde não há pretensão justamente porque são direitos não susceptíveis de violação, mas pode
haver a necessidade de prazo para o exercício deles, e mais, de prazo para seu exercício por via judicial, a fim
de que se demonstre neles não a sua violação, mas sua existência para o efeito de seu exercício, como é o
caso, por exemplo, da anulação de casamento e, em face do projeto, da anulação de negócio jurídico. Nesses
casos o que ocorre é a decadência.� (Ibid., p. 10).
65 AMORIM FILHO, Agnelo.  Critério científico para distinguir a prescrição da decadência e para identificar as
ações imprescritíveis. Revista de Direito Processual Civil, p. 728-742.
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do por Dilvanir J. da Costa, �prevalecendo o último como exceção�.66  Os demais
prazos, modo geral, variam de 1 a 5 anos, merecendo destaque a grande redução,
para apenas 3 anos, do prazo para as ações de reparação civil e enriquecimento sem
causa (art. 206, § 3o , IV e V).

A redução dos prazos tem sua razão de ser na dinâmica da vida moderna,
acompanhando tendência mundial que leva em consideração a atual facilitação nas
comunicações, o que propicia aos indivíduos, de forma célere, a tomada de conheci-
mento dos fatos ocorrentes e que tenham pertinência com suas respectivas órbitas de
direitos e obrigações.

Evidentemente que se poderia argumentar que o Brasil é um país de dimen-
sões continentais e que, além disso, a imensa maioria da população ainda não tem
acesso aos mais modernos meios de comunicação, como a rede mundial de compu-
tadores - Internet, por exemplo. Todavia, é preciso ter em mente que a redução dos
prazos assinalados no novo Código se operou em termos bastante ponderados e
adequados à realidade brasileira.

Por fim, destaque-se que o Código tornou indisponíveis os prazos prescricionais,
determinando que são peremptórios e não dilatórios (art. 192) e determinou que a
prescrição somente será interrompida uma única vez (art. 202).

Quanto à decadência, cumpre salientar duas importantes inovações. A pri-
meira, relacionada à possibilidade de interrupção ou suspensão por previsão legal e
de não correr contra os absolutamente incapazes. A segunda, a criação de �modali-
dades� de decadência, inclusive a previsão da convencional que, conforme o art.
211, deve ser alegada pela parte e não pode ser suprida pelo juiz.

Impõe-se, ainda, trazer à baila as importantes observações traçadas por Bar-
bosa Moreira quanto ao tema da prescrição à luz do novo Código. Observou o autor
que a fonte inspiradora do art. 189 do CC é, seguramente, o § 194, I do Código Civil
alemão, inspirado na doutrina de Windsheid e assim redigido: �O direito de exigir de
outrem um fazer ou não fazer (pretensão) sujeita-se à prescrição�.67

Do dispositivo legal pátrio, prossegue mais adiante o jurista brasileiro, pode se
extrair duas valorações: a que prefira um critério subjetivo, traduzindo a pretensão
como poder de exigir, ou a que prefira um critério objetivo, traduzindo a pretensão
como exigência. À vista de seu teor, a disposição legal parece mais compatível com
o critério subjetivo (poder de exigir), vez que concorrem dois pressupostos para que
�nasça para o titular a pretensão�: o primeiro, é que exista um direito e o segundo é
que tal direito seja violado. Se o critério fosse o objetivo (de exigência) tais pressupos-
tos não seriam necessários. Assim, conclui o autor, na �perspectiva do novo Código
Civil, só mereceria o nome de pretensão a pretensão fundada, aquela que se baseia
num genuíno poder de exigir. Concebida a pretensão como exigência, as coisas mu-

66 COSTA, Dilvanir J. da. Inovações principais do novo Código Civil. Revista Forense, Rio de Janeiro, v. 364,
p. 49, nov./dez. 2002.
67 MOREIRA, José C. B. Notas sobre pretensão e prescrição no sistema do novo Código Civil brasileiro.
Revista Trimestral de Direito civil, n. 11, p. 68.
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dam de figura. Se alguém exige a prestação sem ter direito, ou sem que o direito haja
sido violado (e, portanto, sem poder exigir), existirá uma pretensão, embora infunda-
da�.68

Por derradeiro, não se pode deixar de apontar a regra transitória inscrita no
art. 2.028 do novo Código, a qual determina que �serão os da lei anterior os prazos,
quando reduzidos por este Código, e se, na data de sua entrada em vigor, já houver
transcorrido mais da metade do tempo estabelecido na lei revogada�.

A redação deste artigo está a apontar, em princípio, que dois requisitos são
concomitantes para que haja a aplicação dos prazos previstos no Código revogado:
ter havido redução do prazo previsto no novo Código em relação ao prazo previsto no
código anterior e ter havido o transcurso de mais da metade do tempo estabelecido
no código velho na data da entrada em vigor do novo diploma, isto é, em 11.01.2003.

A conclusão pela concomitância dos requisitos acima é extraída da inserção
da partícula e na redação do artigo. Todavia, sobretudo em se tratando de aplicação
de regra de direito intertemporal, as diversas situações merecerão análise casuística.

2.3  O REGRAMENTO ACERCA DA PROVA

Com referência à prova, alude Moreira Alves que �considerou-se que essa
essencialmente se faz em juízo. Mas como também há a necessidade muitas vezes de
prova extrajudicial, manteve-se a sua disciplina no Projeto, apresentando-se algumas
inovações nesse terreno�,69  dentre as quais as regras dos arts. 230 e 231, que interes-
sará sobremaneira nos exames de DNA, para a prova da paternidade.

A matéria de prova dos atos e fatos jurídicos, assim, manteve-se regrada, a
exemplo do Código Civil de 1916, também no novo Código Civil, tendo incorrido a
comissão elaboradora, ao nosso ver, em equívoco.

A inserção da matéria probatória no diploma civil merece ser analisada sob
dois aspectos: o primeiro, diz com a própria relação existente entre direito material e
processual, visando delimitar se as regras sobre prova pertencem a um ou a outro; o
segundo, relativo aos reflexos, no direito processual e em seus princípios, das normas
inseridas no Código Civil.

Longo foi o caminho trilhado pelos doutrinadores e aplicadores do direito para
separar científica e dogmaticamente o direito material do direito processual, cujo
detalhamento da evolução, por não ser objeto do presente estudo, faz-se despiciendo,
bastando enfatizar que a inserção de temas processuais no novo código civil é um
desnecessário retrocesso.

Não se está aqui a desconhecer a correlação dúplice que existe entre o direito
processual e o direito material privado, pois, com efeito, um processo sem a presença
do direito material perde sua razão de ser ao passo que, o direito material, em caso
de litígio, se realiza e se concretiza através do julgamento destinado à obtenção, como

68  Ibidem, p.71.
69 MOREIRA ALVES, J. C., [online], p. 11.
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resultado de um processo civil.70  Modo geral, todos os ordenamentos reconhecem a
interdependência entre o direito material e o processual, todavia o que não se pode
permitir é a absorção, ainda que parcial, de um pelo outro.

Tratando especificamente do tema, o Professor Clóvis V. do Couto e Silva
define o direito material como sendo �aquele que disciplina uma ordenação da vida;
que regula, em última análise, os direitos subjetivos, as pretensões, as ações e as
posições jurídicas. Tudo, enfim, que resulta dos atos lícitos e ilícitos das pessoas�.71

Ordinariamente, a composição ou satisfação destes direitos se faz voluntaria-
mente. Casos há, todavia, em que tal não ocorre, cumprindo ao Estado dirimir o
litígio decorrente do não cumprimento ou da insatisfação. A solução cogente dada ao
caso, que decorre da atuação estatal, não pertence ao campo do direito material,
embora esteja ela no plano geral do direito material.

Esclarecedoras são as palavras do Prof. Clóvis V. de Couto e Silva para quem

o direito processual não está totalmente fora do direito substancial, por-
que em toda a ordenação vital está prevista a hipótese de não ser cumpri-
do o ordenamento posto. [...] A existência do litígio, e portanto o próprio
litígio está no plano geral do direito material. É uma possibilidade ínsita
em toda ordenação, embora a solução cogente dele seja objeto do direito
processual, porque os princípios que a comandam são outros, e há ne-
cessidade que um órgão estatal venha dirimir a controvérsia. Cria-se, em
conseqüência, um conjunto de regras e princípios, destinado a resolver
litígios, que se denomina de direito processual, embora nem todo direito
processual, reversamente, tenha por finalidade a solução de litígios.72

As normas de direito processual, assim, dirigem-se predominantemente à
atividade dos órgãos estatais, determinando como estes devem atuar na composição
dos litígios. Por este motivo, �é que o direito processual tem uma função ancilar do
direito material e supõe a sua existência�.73  Acrescentando, o processo civil serve à
realização ou ao exercício dos direitos privados subjetivos, tendo caráter instrumen-
tal.

Evidencia-se, portanto, íntima relação entre o direito material e o direito pro-
cessual, havendo, inclusive, uma região cinzenta e indefinida nas fronteiras entre as
normas materiais e instrumentais, na medida em que se está evidenciado o caráter
instrumental das normas processuais, não se pode negar que também as normas
materiais apresentam tal caráter, �no sentido de que constituem instrumento para a
disciplina da cooperação entre as pessoas e dos seus conflitos de interesses, servindo,

70 HABSCHEID, W. As bases do Direito Processual Civil. Revista de Processo, São Paulo, n. 11-12, p. 128,
jul./dez. 1978. Esta conclusão pertence ao Relatório Geral apresentado pelo autor, Professor ordinário nas
Faculdades de Direito de Genebra (Suíça) e de Würzburg (Alemanha), no Congresso Internacional de Direito
Processual, realizado na Bélgica em 1977.
71 COUTO E SILVA, C. V. do. Direito Material e Processual em tema de prova. Revista de Processo, São
Paulo, v. 13, p. 136, 1979.
72 COUTO E SILVA, 1979, p. 136.
73 Ibidem, p. 136.
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ainda, de critério para a atividade do juiz in iudicando�.74

Porém, mesmo se considerando o contexto acima exposto, verifica-se que as
normas materiais e processuais distinguem-se segundo o seu objeto imediato, pois
aquelas disciplinam imediatamente a cooperação entre pessoas e os conflitos de
interesses ocorrentes na sociedade e estas apenas de forma indireta contribuem para
a resolução dos conflitos interindividuais, mediante a criação e atuação das regras
jurídicas gerais ou individuais destinadas a regulá-los diretamente.

Tal distinção, como não poderia deixar de ser, repercute nos princípios
informadores do direito material e do direito processual, sendo este o ponto nodal da
crítica que ora se faz à inserção de normas processuais no diploma civil. No exato
dizer de Couto e Silva, �as regras sobre a forma dos atos jurídicos pertencem ao
direito material, de modo igual como os princípios sobre a forma dos atos processuais
se incluem no direito processual. Todavia, há no Código Civil regras sobre a prova, e
no art 141, do CC, afirma-se que �salvo os casos expressos, a prova testemunhal só
se admite nos contratos cujo valor não passe de dez cruzeiros�.

Em que pese ter o autor se referido à norma inserta no Código Civil de 1916, o
legislador pátrio manteve tal regra no atual Código (art. 227), e tal disposição restringe
o princípio da livre apreciação da prova, que é princípio basilar do direito processual.

Convém tornar claro que o que restringe o princípio processual da livre apreci-
ação é o dispositivo que determina que a prova dos atos jurídicos acima de determi-
nado valor não possa ser efetuada por testemunhas, pois as regras que limitam a
liberdade de forma são, indubitavelmente, preceitos de direito material.

E, esclareça-se, o fato de tal norma ter sido incluída no Código de Processo
Civil, no art. 401, dispositivo pelo qual �a prova exclusivamente testemunhal só se
admite nos contratos cujo valor não exceda o décuplo do maior salário mínimo
vigente no país, ao tempo em que foram celebrados�, corrobora a posição ora adotada,
uma vez que é norma de índole processual e, portanto, correta sua inserção no Códi-
go de Processo Civil.

Evidentemente que tal inserção no diploma processual não lhe retira o caráter
restritivo do princípio da livre apreciação da prova, mas ali contemplada, além de
sofrer os temperamentos insculpidos nos incisos I e II do art. 402, ainda sofre os
reflexos de todo o aparato científico e dogmático da Teoria Geral do Prova que
influem na aplicação do princípio da livre apreciação probatória, sobretudo a ques-
tão, já levantada no início deste trabalho, envolvendo da fundamentação das deci-
sões acerca da análise da prova e da evolução no sentido de buscar-se criar modelos
ou standards de constatação e orientação da análise da prova e da demonstração
das opções efetuadas pelo julgador.

Similar é a conclusão de Clóvis V. do Couto e Silva ao expor que

claro é que razões de segurança levam, por vezes, a lei a impor ao juiz
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restrições à sua liberdade de interpretar os fatos da prova e, por isso, é
difícil encontrar um código de processo civil que tenha em toda a sua
amplitude o princípio de livre apreciação. Primeiro, porque se confunde
a livre apreciação com a livre fundamentação. Todavia, quanto maior a
liberdade de apreciação, tanto mais minuciosa há de ser a decisão nos
seus fundamentos, e na exposição das razões por que não valorizou, por
exemplo, a confissão de uma das partes. (...) Resumindo, parece-me que
a restrição mais importante a livre apreciação judicial é o preceito que
impede se possa provar somente por testemunhas contratos de valor
superior ao décuplo do maior salário mínimo vigente no país. Como
restrição ao princípio sumo do direito processual civil, o lugar próprio
para inseri-la é o Código de Processo.75

Ao nosso ver, assim, a manutenção das regras acerca da prova no novo Códi-
go Civil contraria a melhor doutrina, que orienta no sentido de que a matéria proces-
sual deve fazer parte de lei processual, devidamente contextualizada.

CONCLUSÃO

Revela-se de todo precoce afirmar que o novo Código Civil irá ou não irá obter
pleno êxito na sua vigência e aplicação, pois tal afirmação dependerá, sobretudo, do
empenho de seus operadores.

Seu êxito dependerá, sobretudo, da capacidade dos operadores do direito de
conformá-lo e adequá-lo ao ordenamento jurídico constitucional com o emprego dos
paradigmas contemporâneos, na medida em que, se a adoção de cláusulas gerais
revela atualização em termos técnicos, exige, concomitantemente, grande esforço do
aplicador para promover uma �conexão axiológica� com os valores e princípios
fundantes da Constituição Federal.

Mas não é só.
Além dos normais entraves de nosso sistema jurisdicional, a impor excessivas

cargas de trabalho a todos os operadores do direito, sobretudo aos magistrados,
enfrentarão estes a adicional dificuldade de lograr demonstrar clara e detalhadamente
as razões de seu convencimento, pois o êxito na construção de suas posições depen-
derá também de suas capacidades de evidenciar o iter lógico adotado, ensejando, só
assim, a plena aplicação do basilar princípio do contraditório.

No que toca à estrutura formal do novo Código, andou bem o legislador ao
manter a divisão da obra em Parte Geral e Parte Especial, o que vai ao encontro da
remota tradição doutrinária brasileira, com sede nas idéias de Teixeira de Freitas, e se
mostra de todo pertinente, na medida em que garante a sistematização científica
(encadeamento lógico-dedutivo) e assegura a unidade do Código.

Materialmente, três foram os temas escolhidos para abordagem no presente
estudo. O primeiro relacionado ao tratamento legal das pessoas jurídicas onde, se
houve avanço na distinção lançada no art. 44 quanto à classificação das pessoas
jurídicas de direito privado e às formas de desconsideração da personalidade das

A parte geral do ...



A parte geral do ...

RPGE, Porto Alegre 27(57): 69-97, 2004 - 95

pessoas jurídicas, com adoção da concepção objetiva desta teoria, a prescindir de
prova da má-fé, infelizmente houve retrocesso quanto à supressão do teor do antigo
art. 20 do Código Civil de 1916, que previa expressamente que as pessoas jurídicas
têm existência distinta da dos seus membros, não se confundindo o patrimônio de
uns e outros. Tal supressão, inclusive, denota incoerência sistêmica do diploma com
um de seus princípios informadores, o da operabilidade.

O segundo tema abordado tem com a prescrição e a decadência. Foram
introduzidas, neste tópico, importantes alterações, tendo o legislador se desincumbido
com clareza (operabilidade) na distinção entre os dois institutos, pois além de adotar
a noção de que a prescrição é hoje a �perda da pretensão�, didaticamente reservou
capítulo específico aos prazos prescricionais, convencionando que todos os demais
prazos que não estiverem ali inseridos, são de natureza decadencial. Além disso,
avançou o legislador na redução dos prazos prescricionais e decadenciais, observan-
do a dinâmica das comunicações no mundo contemporâneo.

Por fim, o último tema escolhido para análise refere-se ao regramento sobre a
prova, pois a matéria já se encontrava inserida no Código Civil anterior e errou o
legislador ao mantê-la no atual.

O art. 227 do novo diploma restringe o princípio da livre apreciação da prova,
que é um dos princípios norteadores do sistema da prova no direito processual civil,
razão pela qual não deveria ter lugar no Código Civil e sim no Código Instrumental
tão-só, onde seria devidamente contextualizado. Melhor explicitando, o que restringe
o princípio processual da livre apreciação é o dispositivo de determina que a prova
dos atos jurídicos acima de determinado valor não possa ser provada por testemu-
nhas, pois as regras que limitam a liberdade de forma são, indubitavelmente, precei-
tos de direito material.

Enfim, sem ter tido a pretensão de esgotar os tópicos abordados, buscou-se
ensejar o debate acerca de algumas questões que envolvem o novo diploma civil pois,
dada a sua relevância e densidade, só o transcorrer do tempo e o enfrentamento dos
casos práticos é que permitirá maior reflexão acerca da melhor ou mais adequada
aplicação do mesmo.
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