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gantes e valiosos princípios 
e normas, entre outros, que consagram a igualdade de 
direitos e deveres entre os cônjuges, a liberdade de deci
são quanto ao planejamento familiar lastreado na dig
nidade da pessoa humana e na paternidade responsá
vel, a prevalência do interesse da criança e do adoles
cente e a igualdade entre filhos, seja qual for a natureza 
da filiação. Tão ingente tarefa cabe a todos nós realizar 
- magistrados, advogados, representantes do 
Ministério Público, professores e estudantes de Direito 
-, de modo a permitir seja o novo ordenamento civil 
recepcionado sem fissuras. 

Comenta-se que o novo Diploma foi acusado de re
produção do Código de 1916, precocemente envelheci
do: por não refletir a vida social moderna, especialmen
te no campo da família, não encarnaria um espírito no
vo. Em outras palavras, esquecido dos avanços da ciên
cia, não considerou a engenharia genética, a telemática 
e os reflexos da rede mundial de computadores; sem 
grandes novidades, incorporou apenas aquelas consi
deradas velhas em outros sistemas jurídicos, evitando 
enfrentar novos problemas e preocupantes questões. 

A julgar pelo que tenho ouvido dos arquitetos do 
Código, talvez algumas dessas críticas sejam proceden
tes, porquanto, segundo eles, o objetivo foi mesmo o de 
codificar aquilo que já estava sedimentado, pacificado, 
ungido pela sólida consagração da doutrina e da juris
prudência, pois esse é o verdadeiro espírito da codifica
ção. De modo que os temas ainda em ebulição e, por
tanto, ainda não aplainados pela jurisprudência e refle
tidos pela doutrina hão de permanecer ao sabor da le
gislação complementar. 

Em verdade, afigura-se-me que a sua entrada em vi
gor, sem repudiar a crítica construtiva, deve inspirar 
meditação com o propósito de se construir melhor her
menêutica, melhor exegese dos novos institutos. Antes, 
porém, de nos debruçarmos sobre alguns deles, impõe
se questionar a vasta rede paralela da legislação extra
vagante não revogada ou derrogada pela lei nova. A 
meu ver, microssistemas isolados, de indiscutível mo
dernidade, como o Estatuto da Criança e o Código de 
Defesa do Consumidor, que, sem dúvida, representam 
um avanço a ser preservado. Indago, então: hão de ser 
incorporados ao novo modelo, ou podem conviver em 
harmonia? Conveniente, ou não, a simbiose jurídica? 

Estimula-nos à reflexão, por exemplo, a mudança de 
paradigma no campo da responsabilidade civil, notada
mente quando se estabelece a obrigação de reparar o da
no independentemente de culpa, nos casos especifica
dos em lei, ou "quando a atividade normalmente desen
volvida pelo autor do dano implicar, por sua natureza, 
riscos para os direitos de outrem". Quanto a essa inova
ção, ressai da memória que o novel texto já me serviu de 
paradigma para a elaboração de voto e posterior acórdão 
em hipótese que envolvia a responsabilidade objetiva de 
transportadora de valores, cujo motorista, após ser ferido 
por arma de fogo, atropelou pedestre. A Terceira Turma, 
acompanhando-me, reconheceu a obrigação da empre
sa de indenizar a família da vítima, porquanto conside
rou que responde pelo dano causado quem executa ativi
dade de risco (REsp-185.659, DJ de 18/9/00). 

Entendo, às claras, seja esse um campo fértil para o 

Judiciário na aplicação das tendências modernas da 
responsabilidade civil, como a expansão dos danos in
denizáveis com a inclusão dos direitos da personalida
de e a menção expressa do dano moral, proteção que 
também alcança as pessoas jurídicas. 

No ponto, a tendência doutrinária consagradora da 
indenização do dano moral encontrou boa terra no 
Superior Tribunal. Primeiro, no tocante ao reconheci
mento da possibilidade de cumulá-lo com dano 
emergente e lucro cessante. Distanciando-se de en
tendimento em sentido contrário, dominante no 
Supremo, o Superior desde logo (REsp-3.604, DJ de 
22110/90) construiu jurisprudência que culminou na 
cristalização da Súmula 37, segundo a qual "são cu
muláveis as indenizações por dano material e dano 
moral oriundos do mesmo fato". 

De outra parte, prefigurando a atitude inovadora do 
Código ao estender a proteção dos direitos da persona
lidade às pessoas jurídicas, consolidou sua jurisprudên
cia no sentido de que "a pessoa jurídica pode sofrer da
no moral" (Súmula 227). 

Infere-se, pelos casos mencionados, o caráter van
guardista do Superior Tribunal de Justiça, por isso mes
mo reconhecido como o Tribunal da cidadania. 

Haverá, com o novo Diploma, repito, um campo fértil 
para o Judiciário aplicar as modernas tendências à obje
tivação da responsabilidade, na linha da significativa 
inovação introduzida com a responsabilidade civil ob
jetiva por fato de terceiro, de larga aplicação na respon
sabilidade dos pais pelos filhos menores. A propósito, já 
tive oportunidade, mesmo vencido, de me pronunciar, 
no julgamento do REsp-94.643, DJ de 11/9/00, acerca 
do alcance e abrangência da responsabilidade dos pais 
em face de danos causados pelos filhos menores a ter
ceiros, mesmo que não vivessem sob seus cuidados e vi
gilância e fossem devidamente habilitados, pois, se não 
reconhecida essa solidariedade, correr-se-ia o risco de 
deixar sem efetividade o direito à indenização. 

No particular, saliento a ênfase dada à função do 
juiz, ao qual o novo Código atribui o poder / dever de 
"reduzir eqüitativamente a indenização", sempre que 
constatar excessiva desproporção entre a gravidade da 
culpa e o dano. 

Pergunto: quando haverá proporção e quando des
bordará, caindo no excesso? Na verdade, há muito a 
ser construído na busca do razoável em termos de de
limitação e balizamento dos critérios. Nesse ponto, re
gistro não ser de agora a preocupação do Superior 
Tribunal de Justiça. Reporto-me à decisão da Terceira 
Turma por mim relatada quando do julgamento do 
REsp-53.321, DJ de 11/5/98, que reduziu, de 2.400 sa
lários mínimos para mil, a indenização por órgão da 
imprensa a título de dano moral. 

Ressalto, também a exemplo, que o papel do magis
trado, a ser construído e cristalizado na jurisprudência, 
ganha relevo quando se examina a Seção I do Título V 
do Livro I - Do Direito das Obrigações -, a qual consa
gra preliminares nas Disposições Gerais, introduzindo 
noções como a função social do contrato, os princípios 
da probidade e da boa-fé e regras gerais sobre interpre
tação dos contratos celebrados por adesão. 

Importante, ademais, notificar que o direito de em
presa inserido no Código, com parcial revogação do 
Código Comercial, incorpora, aqui, institutos tradicio
nais do comércio, cuja hermenêutica tem sido, desde 
sua constituição em ramo autônomo, mais flexível, di
nâmica e afeiçoada à evolução dos costumes. 
Assomam, nesse caso, a convivência e a mútua interfe
rência de exegese de ambos os ramos do Direito - al
go ainda a ser vivenciado. 

Conquanto não envolva tema novo, uma vez já pre
visto na lei de proteção do consumidor e em outras nor
mas jurídicas, um ponto merece destaque no novel 
Código: o da desconsideração da personalidade jurídi-
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ca, visto que veio positivar e aprimorar, em contornos 
diversos daqueles já existentes, instituto de grande rele
vância mediante o qual se busca evitar que os sócios se 
utilizem da segurança proporcionada pelas pessoas ju
rídicas - criadas como forma de estímulo ao desenvol
vimento de atividades produtivas, porquanto o risco 
negociaI atingiria apenas parcela do patrimônio "para 
praticar atos que desvirtuem sua finalidade, levando 
empresas à falência e, assim, causando lesão aos credo
res em razão da inexistência de lastro para garantir as 
obrigações assumidas". 

No Direito das Coisas, instiga-nos a proibição da for
mação de novas enfiteuses, contribuindo para gradati
va extinção de instituto em franco desuso, cuja sobrevi
vência atrai condenação quase unânime da doutrina. 

Do mesmo modo, cabe referir o estabelecimento do di
reito de superficie, pelo qual o proprietário concede a ter
ceiro, por tempo determinado, o direito real de construir 
ou plantar em seu terreno; a significativa redução dos pra
zos da usucapião e o acolhimento dos tipos especiais pre
vistos na Constituição; o condomínio horizontal; e a disci
plina da propriedade, sob o influxo da função social, preo
cupando-se com a preservação do meio ambiente. 

Aprovando classificação consagrada dos direitos 
reais sobre coisa alheia, o Código, sob a rubrica de "di
reito do promitente comprador", incluiu no Título IX do 
Livro III o direito real de aquisição, instituto forjado na 
desordenada expansão urbana, que gerou a necessida
de de proteção ao adquirente de imóvel loteado. Agora, 
recebe disciplina mais abrangente, ampliando-se-lhe o 
campo de aplicação a todo o universo dos contratos 
preliminares de compra e venda de imóveis. A esse pro
pósito, cumpre destacar a Súmula 239 desta Corte, que, 
desbravando sendas mais pragmáticas, torna dispensá
vel para a execução específica de uma promessa irretra
tável de venda formalidade que o Código exige como re
quisito para a constituição do direito real. 

Harmonizando-se o Código com os novos paradig
mas atinentes à família, registra, no Livro dedicado às 
sucessões, o cônjuge supérstite concorrendo com os 
herdeiros necessários, assegurando-se-lhe quinhão 
igual aos que o sucedem por cabeça. 

Outro aspecto proeminente é a possibilidade do re
conhecimento da união estável, ainda que o compa
nheiro, ou companheira, esteja vinculado a anterior 
casamento, ou seja separado de fato ou judicialmente. 
Nesse diapasão, seguindo o preceito de ser a família 
base absoluta da sociedade, tenho que o legislador 
buscou adequar a norma à realidade do mundo con
temporâneo. 

Em suma, embora haja questionamentos, corrigíveis 
pelas vias legislativa e judicial, o anseio dos elaborado
res do Anteprojeto do Código Civil, ao que tudo indica, 
foi alcançado, pois, no dizer do professor Miguel Reale, 
agiram com severa objetividade, "procurando harmoni
zar, de maneira concreta e dinâmica, as idéias univer
sais do Direito com as que distinguem e dignificam a 
cultura nacional; os princípios teóricos com as exigên
cias de ordem prática; a salvaguarda dos valores do in
divíduo e da pessoa com os imperativos da solidarieda
de social; os progressos da ciência e da técnica com os 
bens que se preservam ao calor da tradição". 

Vejam que notícias de novas emendas ao Código an
tecedem sua entrada em vigor. Já são mais de 180 conta
bilizadas. Somos todos favoráveis ao aperfeiçoamento e 
há trabalho a ser iniciado com urgência. Além de insti
tutos já conhecidos e consagrados, há novidades a con
vocarem a atenção e talento dos estudiosos do Direito 
Civil. Indispensável, por conseguinte, que concentre~ 
mos nossos esforços para completar a obra de consoli
dação do ordenamento civil. Nessa tarefa, é indubitável, 
não podemos perder de vista este ensinamento de Jean 
Carbonnier: "Família, propriedade, contrato são, por 
tradição, os três pilares da ordem jurídica." 




