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Reforma do Código Civil 

CAIO MÁRIo DA SILVA PEREIRA 
Professor Emérito na Universidade 

Federal do Rio de Janeiro e na 
Universidade Federal de Minas Gerais 

Não pretendo romper com toda uma tradição, e efetuar 
um processo de futurologia, para descrever toda a estrutura 
CIVILISTA, esboçando um novo Direito, como que tirado do 
nada. Nem me anima uma atitude iconoclasta, com destrui
ção da ordem jurídica existente e criação de um novus ordo. 
Minhas ambições são mais realistas, e, por isso, menos 
ambiciosas. Já o grande DEL VECCHIO, tantas vezes por mim 
invocado, lembrava que "il passato e irrevocabile". A Histó
ria, mesmo no campo do Direito, não se repete. Tudo que 
acontece no mundo acontece uma s6 vez. Uma reforma do 
Direito Civil tem de considerar que ninguém se pode insta
lar comodamente deitado sobre a ordem estabelecidal e 
esperar inerte que a justiça lhe caia do céu. Da mesma 
forma, um ensaio sobre a reforma do Direito jamais pode 
significar que ao escritor se abram cortinas misteriosas. a lhe 
mostrarem que estavam ocultando um mundo novo. despren
dido de tudo que lera, estudara e aprendera: 

A vocação de nossa consciência jurídica impõe-nos uma 
participação ativa e infatigável no drama eterno. "que tem por 
teatro a História, e tem por tema o contraste entre o bem e o 
mal, ou entre o certo}o errado" (GIORGIO DEL VECCHIO, La 
Justice, la Vérité. Paris, Dalloz. 1955). A idéia de Justiça 
imanente (acrescenta DEL VECCHIO) há de se encontrar em 
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todas as leis, sem jamais esgotar-se em nenhuma delas, 
:sempre porém subordinada a uma hierarquia de valores. 

o Se assim tem sido para o passado, assim há de ser para o 
futuro. O Direito do século XXI forçosamente será diferente do 
atual, em razão de que o mundo está em constante mutação -
perpetü~ mobile - que constantemente terá de absorver o /Llol:l/ 
caráter mutante de uma SOCiedade em permanente evolução. ----

Discorrendo sobre a reforma do Direito Civil, eu reconheço 
estar pisando terreno 'movediço, marcado de polêmicas e con
trovérsias. assinalado por "buracos negros" de desconhecimen
to e de mistérios. Muitas das proposições que me proponho 
desenvolver se encontram na zona grísea da realidade e da 
utopia. Contudo, nesta hora de incertezas, não posso deslem
brar palavra de GABRIEL MARCEL (Les Hommes contre l'Hu
main, 1981, p. 185), quando, num brado de alerta. diz que "está 
ao alcance de cada um de nós prosseguir na luta sem descanso . 
para o homem contra tudo que ameaça o seu aniquilamento) 0:-;":7 / 

E continua dizendo que essa luta deve prosseguir sobretudo no 
terreno do Direito. porque aí se tem produzido a sua destruição. 

Como professor e como advogado. na cátedra a que vão 
concorrer as gerações do futuro, no escritório que é um 
estuário da vida - onde vão desaguar os egoísmos e as 
misérias humanas -, tenho podido acompanhar a desilusão 
dos inconformados, o apelo dos injustiçados e o desencanto 
da juventude. Posso dizer, com a autoridade de quem luta 
esta luta e guerreia esta guerra há mais de sessenta anos, que 
é necessário se acreditar que se pode construir o futuro sobre 
o passado dos alicerces jurídicos. 

Como conferencista, tenho percorrido o Brasil inteiro, e 
dos moços e mqças, muito descrentes, tenho ouvido uma 
pergunta que vem do fundo da alma: ... "como vai ser o Direito 
no milênio que se aproxima?" 

Colocado na linha do horizonte deste fim de século, tão 
sofrido e tão desalentado, tenho sentido que se realiza uma 
transformação dos conceitos jurídicos, apta a antever que 
sobre o direito que recebemos de nossos maiores já se 
desenham as mudanças. permitindo às novas gerações read-
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quirir a fé e a esperança em novos valores. De meu lado, 
adquiri a confiança em que os jovens, e somente ajuventude, 
traz a força necessária a enfrentar os mistérios do milênio 
que está tão próximo, e que é preciso seja melhor de este que 
finda, sob pena de a humanidade descrer de si mesma e voltar 
aos tempos bárbaros. 

Não faço aqui um relato meramente teÓrico, ou uma 
exposição de cunho puramente abstrato, como se fosse um 
observador à distancia da vida panorâmica do Direito. Enxergo 
a evolução das instituições diretamente. Eu a acompanhei com 
meus estudos. Participei como operário na construção desse 
edificio. Fui, em grande parte, responsável por sua construção, 
enfrentando resistências que o espírito naturalmente conserva
dor do jurista 9Põe a toda espécie de mudanças. Pioneiro 
algumas vezes, fui tratado por uns como utopista, e combatido 
por outros como rebelde. 

Não me proponho a fazer o que realizou F'RANÇOIS GENY, 
num pequeno opúsculo que correu mundo, na década de 50, 
ao publicá-lo com o título de certo modo melancólico - Ultima 
Verba - em que declarou o seu propósito, "enquanto podia 
escrever", programando resumir em algumas páginas "a 
marcha progressiva de sua atividade intelectual, para rea
presentar os resultados essenciais aos quais foi por ela 
conduzido e deixar pressentir seus prolongamentos possí
veis" (Paris, Editora R. Pichon et Durand ~ A. Auzias, 1951). 

Menos ambicioso, resolvi modestamente colocar-me em 
um ângulo de visada menos personalista, e enfocar, globalmen
te, a marcha evolutiva dos princípios que inspiraram o Direito 
Civil, ou, ao menos, influíram no seu desenvolvimento. 

Ao empreender essa tarefa, não posso me desligar do que 
a propósito enunciou GIORGIO DEL VECCHIO (que me -concedeu· 
a honra de comigo corresponder por algum tempo de minha 
vida universitária), ao escrever numa pequena "plaquete" su
bordinada à sugestiva epígrafe "Evoluzione d involuzione nel 
Diritto". A matéria regulada pelo Direito é, toda inteira, a vida 
humana, pois que toda atividade é juridicamente qualificada. 
Voltando-se para o desenvolvimento social, acrescenta - Ubi 
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Homo, ibi societas. O Direito acompanha sempre, e necessa
riamente, a ascensão do espírito, tal como a sua decadência, 
em suas manifestações sociais. Percorrendo marcha segura, 
a que não falta um certo tom profético, chega a observar: -
"devemos considerar a hipótese que, da eternidade nascem 
de tempos em tempos, mundos infinitos (p. 62). E conclUi 
otimisticamente que "o regresso ou involução não será cer
tamente a última palavra, uma vez que/existirá um espírito 
humano capaz, por sua natureza, de dlcançar o irifinito". 

Não obstante o meu espírito prático, que o exerCÍcio da 
advocacia requer, nunca deixei de me conduzir pelo propósi
to, enunciado pelo meu caro amigo e mestre de Paris, o 
admirável professor RENÉ DAVID, dentro na especialidade que 
o colocou no primeiro plano, que a especial função do Direito 
Comparado é lhe "restituir e lhe assegurar nofuturo caráter 
universal, que é próprio de toda verdadeira ciência" 

Impregnado destas idéias, cheguei a compor um estudo, 
que publiquei em 1953 na Revista da Faculdade de Direito 
da UFMG, - "A Universalização da Ciência Jurídica", comple
tado por este outro "Unidade da Ciência Jurídica Ocidental". 
Sob a mesma visão universalista, dirigi-me aos meus alunos 
da UFMG, como paraninfo da Turma de 1955, em oração que 
estampei com a epígrafe "Eternidade Filosófica do Direito", 
integrante deste que publiquei, reunindo alguns trabalhos 
esparsos, com o nome na capa Rliformulação da Ordem 
Jurídica e outros Temas. 

Ao programar esta exposição despretensiosa, como é 
minha própria imagem, terei de visar diversas províncias do 
Direito Ci'vil, por onde mourejei através de minha já longa 
vida. Adotei um rígido "método" de trabalho, na preocupação 
de ser capaz de extrair uma "conclusão". 

Este ~'método", guardadas as devidas proporções, não 
desgarra muito do que foi adotado por FRANCOIS GENY, 
quando este grande mesrre enuncia: "O que importa, antes 
de tudo, é que, seguindo a nova orientação, sente-se que a 
gente se compromete em uma via que vai direto ao fim e 
que ela se direciona no progresso cientifico e social" 
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Essa ":finalidade" é a "conclusão" que se pode extrair. 
Embora exteriormente desligados, todos obedecem a mna certa 

I ) linha de comportamento, que é a própria vida social. Partindo 
)/~H das concepções isoladamente individualistas, convergem no 
7 ~ . objetivo comum, que é a realização da JUSTIÇA SOCIAL. 

13 e) Ao esboçar est~ modesti paiesl::nÍ, tive presente que o 
jurista deste final de milênio vive a hora do conflito que 
prognostiquei há mais de trinta anos. Analisando o Direito 
Positivo no seu conjunto, com olhos de observador imparcial, 
procurei demonstrar o desajuste constante entre a fenome
nologia social e o direito legislado, aquela sempre mais 
avançada de que este. 

A ;~ Tenho acusado a existência desse contraste flagrante que 
«í: I \ somente o intransigente misoneísmo tentava In). não enxer

gar: - os quadros jurídicos estão superados, em confronto 
com a realidade social. 

Partindo desta realidade, é necessário passar em revista 
J lias reformas empreendidas, e assinalar a linha de seu desenvol-

A;)Vi,iI"v-'~',vimento. Quem tiver a paCiência de me ~ concluirá, como 
fiz, que o "hoje" é bem diverso do "ontem", mesmo que ponha 
mn limite temporal nas suas observações. Este "hoje", para que 
se não transforme em superada irrealidade, terá, necessaria
mente, antenas voltadas p'ara o fatalismo do "amanhã". 

t \ '. Chegado a este resultado, será possível ao jUrista.desJe 
final de século prever de que maneira e em que direção se hão 
de estabelecer as perspectivas do Direito no milênio já tão 
próximo. 

Como proposição exordial, é preciso. desde logo, aceitar 
que o Direito está em mutação constante. Perpetuum mobile. 
Cada época diverge da anterior. e forçosamente será diversa 
da que lhe sucederá. Em alguns setores segue linha contínua .. 
Em outros. procede como na evolução social muito freqüen
temente acontece: marcha sincopada de avanços e recuos, já 
acusada por GIOIVANI BAPTISTA VICO, nos seus princípios de 
fIlosofia, escritos em 1827, que seriam quase uma lei, desig
nada como os "corsi e ricorsi" (que eu já mencionara no 
encerramento de meu livro Lesão nos contratos). 

Ensaios.Jurídicos 247 

o certo é que os passos à frente vão encontrando terreno 
cada vez mais firme. 

Do que li, estudei, participei e aprendi, uma exposição 
temática me inspira. Posto que estanques, os segmentos em 
que o Direito se fragmenta constituem mna unidade orgânica, 
obediente a mna seqüência uniforme em sua permanente 
evolução. 

Tenho a consciência de haver, em todas as fases de 
minha vida, acudido aos apelos de minha consciência jurídica 
e alertado a nova geração para os dramas e as angústias 
desses tempos. E tenho apelado para as mutações dos con
ceitos. Às vezes com êxito, às vezes como aquela "vox claman
tis in deserto" de que dão notícia as Escrituras. 

Há mais de vinte anos, analisando as instituições jurídi
cas no plano de minhas atividades como professor e como 
advogado, publiquei trabalho de pesquisa em profundidade, 
e descrevi as "Tentativas atuais do Direito Civil" (Revista 
Forense, voI. 247. pp. 68 e segs.). 

Mais recentemente, em conferência pronunciada no Cen
tro de Convenções de Brasília (27.09.91)'. mostrando a curva 
evolutiva do Direito de Família. traçava eu as linhas básicas j 
de nosso Direito, partindo das concepções quase-romanas do 
patriarcalismo do século passado. e afirmava que o novo 
Direito de Família chegara às culminâncias de sua posição 
avançada e igualitária. Resgatando os prejuízos do passado, 
anunciava os prognósticos do futuro. E, nmna visão profética, 
enxergava o seu panorama deste final de século. 

Nessa, como em oportunidades análogas, tenho defendi
do as mudanças de nosso Direito pela construção doutriná
ria, ou por força de reformas constitucionais, alertando para 
os deslocamentos axiológicos nos institutos jurídicos funda
mentais e as cambiantes inevitáveis no panorama econômico, 
social e jurídico do Brasil. 

Acompanhando. - e vivendo - todos esses altos e baixos, 
e sentindo na carne profissional os seus constantes e rij os 
impactos (pois que toda essa efervescência ocorreu dentro de 
minha geração como advogado e como professor), decidi 
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neste ensejo, antevendo a alvorada do próximo milênio, enun
ciar a traça evolutiva, sem me arvorar em "profeta dos novos 
tempos", bosquejar os lineamentos, posto que ligeitos, do que 
é de esperar de um novo Código Civil. na virada do século e 
do milênio. 

A esta perigosa tese da "Reforma do Código Civil", não 
basta uma visão panorâmica. como suficiente não será tomar 
o velho Código por modelo. como em muitas passagens foi feito 
e reproduzir-lhe os preceitos, desprezando o labor construtivo 
dos tribunais, que é a alma do processo histórico-evolutivo 

r:,! preconizado por RAYMOND SALEILLES. no Prefácio de 1899. da 
grande obra de FRANf;OIS GENY (Méthode d'!nterprétatlon et 
Sources en Droit Privé Positif. Paris. Lib. Générale. 1954). I 

Seria útil invocar, a propósito, a Constituição de 1988. 
e .legislação paralela e complementar. que não deixaram de' 
receber. como outras reformas. o influxo de certa dose de 
Vaidade pessoal. 

Não se podem desprezar. igualmente, os motivos de 
ordem global que legitimam o Direito Positivo, atentando nas 
"necessidades sociais", a que faz referência JEAN DABIN (Phi
losophie de l'Ordre Juridique Positif .Paris, Sirey. 1929). 

Visualizando o Direito, sem me ater a particularismos que 
interessam a tal ou qual categoria social, ou a algum sentimento 
personalíssimo, penso que se deve ter em vista que ele é "todo 
inteiro" a vida humana. na expressão de DEL VECCHIO: - todo 
Direito, em verdade. representa um "complexo sistema de 

I 
valores". e mais especialmente "uma conciliação dos valores 

.íGO\ da ordem e os valores da liberdade" (Evoluzione J involuzione 
delDiritto, Roma. 1945). 

\ 

Nessa m~~1fa linha de raciocínio, não se pode desprezar 
\A- a palavra de HAfIou, quando proclama que a estrutura do 

Direito reside no discernimento do justo e do injusto, e esse 
"discernimento qualitativo é próprio do espírito humano" 
(GE~RGES HAURIOU. Príncipes de Droit Publique. p. 58). 

Não foi sem razão que. num momento de euforia ou de 
vaidade. defini o Direito como "norma de adequação do ho
mem à vida social". Para promover a necessária "adequação", 
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há mister adentrar nas instituições jurídicas em seu conteúdo 
intrínseco, desconsiderando os sentimentos pessoais. 

A reforma do Direito Civil que preconizo há que atentar 
simultaneamente numa visão panorâmica, assim como na 
linha arquitetônica das instituições globalizadas. Deter-se na 
análise dos princípios que compõem cada uma de suas 
províncias, penetrar a essência dos institutos. extraindo-lhes 
as idéias-forças, para ao fmal, utilizando o método indutivo. 
extrair o contexto genérico de sua filosofia. 

Se o objetivo é a ':4:efol'ma do -Goo.tgo--GWi-J!. será 
necessário atender aos problemas que a complexidade da 
vida social e econômica reclama. Sentir que, nesses quase 
cem anos de .éuti vigênCia{ o mundo mudou: nos seus 
h~bitos, nos comportamentos das pessoas, nas concessõ
es morais, no relacionamento dos pais com os filhos. As 
contribuições científicas trouxeram novos avanços que 
repercutiram no contexto da vida jurídica. No progresso 
da legislação extravagante e no novo conceito social da 
propriedade. Na filiação fora do casamento. Na união 
estável. Na gestação em útero alheio. Na união de pessoas 
do mesmo sexo - e tanta coisa mais. 

Tudo isto exige a votação de leis mais curtas, mais 
especializadas, de mais fácil manuseio. É mais racional, mais 
lógico e mais prático fragmentar o Direito Civil em atenção à 
maior proximidade das matérias: Código de Família e Suces
sões, Código da Propriedade e de Direitos Reais, Código de 
Obrigações e Contratos, alertando para o novo momento de 
integração que vivemos em nosso continente. 

Os recentes Código de Defesa do Consumidor e o Esta
tuto da Criança e do Adolescente, "leis especiais" editadas 
nesta década, dinamizam a aplicação legislativa, e. sobretu
do, realizam a sua atualização em face da orientação dos 
Documentos Internacionais de proteção de Direitos Huma
nos. É muito mais fácil reformar uma lei avulsa do que 
promover a elaboração de um Novo Código. 

Como sustenta o ilustre Professor ANTUNES V ARELA "O 
novo jurista, sob a pressão dos fatos, passou a venerar as "leis 
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