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Histórico: evolução cronológica, hodiernamente tem-se um Direito Civil pós moderno 
ou contemporâneo.

A) Estado Monárquico (Absolutista) – caracterizado por uma intervenção violenta na esfera 
privada pautada no Direito Divino, sendo posteriormente contestado pela razão do 
Iluminismo a qual baseava-se no Direito Natural.

B) Estado Moderno (Liberal-Burguês) – surgimento do positivismo jurídico a fim de romper 
com a anterior insegurança jurídica do Direito Divino através de um ordenamento único, 
sistemático e completo, sendo o Estado a única fonte produtora de normas, esta através 
da atividade do Legislativo; consagrou os chamados Direitos de 1ª Geração ou Dimensão 
(direitos e garantias individuais contra um Estado opressor - liberdade).

Observação: O Código Civil Napoleônico regulou este direito privado, baseando-se na 
propriedade, no contrato e na família, além de uma não intervenção do Estado.



Ordenamento Positivista – o ordenamento positivista é único, sistemático e completo.

I) Uno: possui apenas uma fonte produtora de normas (Estado);

II) Sistemático: precisa ser visto como um sistema harmônico (normas compatíveis entre si) que dará as 
soluções para os conflitos entre normas, os quais serão aparentes: hierárquico (lei superior prevalece 
sobre inferior); especialidade (lei especial prevalece sobre lei geral; temporal (lei posterior prevalece 
sobre anterior);

III) Completo: prestigia a atuação do Legislativo, mitigando a atuação do Judiciário; em tese, haveriam 
todas as leis necessárias a todos os fatos sociais no ordenamento.
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O Código de 1916 (Código Beviláqua)– surgiu através de uma extensa 
iniciativa da coroa durante o século XIX. Até ser redigido e publicado, as relações privadas eram reguladas 
por leis esparsas (Lei de Terras, Código Comercial) e pelas Ordenações.

Influenciado pelo Código Napoleônico de 1804 e pela defesa da propriedade privada, dos contratos e 
da família patriarcal, baseando-se nos princípios contratuais da obrigatoriedade, da autonomia da 
vontade e da relatividade:

A) Obrigatoriedade (pacta sunt servanda): os contratos devem ser cumpridos;

B) Autonomia da vontade: o particular é livre para contratar e negociar as cláusulas da forma que 
quiser;

C) Relatividade: o contrato só produzirá efeitos entre as partes.

Observação: mais tarde, já no século XXI, tais princípios seriam mitigados pelos chamados princípios 
contratuais contemporâneos: função social do contrato e boa fé objetiva.



/universidades

Constituição Mexicana de 1917 e a Constituição de Weimar de 
1919 – a partir de movimentos sociais inspirados pela Revolução Russa, buscavam combater as 
desigualdades provocadas pelo modelo capitalista clássico, criando os primeiros Estados Sociais.

De acordo com os referidos diplomas, o Estado não poderia ausentar-se nas relações privadas, preconizando 
por uma maior intervenção estatal a fim de garantir o desenvolvimento social.

Neste sentido, são criados os chamados Direitos de 2ª Geração ou Dimensão, que são os Direitos Sociais.
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Contexto brasileiro – enquanto em países como México e Alemanha os direitos já 
encontravam-se na 2ª Dimensão, no Brasil, nosso Código Civil de 1916 ainda consolidava direito da 1ª 
dimensão.

Foi no Estado Novo de Vargas que a chamada era das Descodificações foi criada, fugindo ao ideário 
patrimonialista que imperava, a partir da criação de diversos microssistemas favoráveis aos 
trabalhadores, tendência esta que existe até hoje.

Publicização do Direito Privado: processo de criação de microssistemas pelo qual o Estado intervém 
no domínio particular para equilibrar as relações interpessoais e dar um dirigismo contratual, a 
exemplo da criação do Código de Defesa do Consumidor.

Esta dicotomia Código Civil de 1916 x Microssistemas criados, levou à chamada Crise do Direito Civil, 
pois um código abstencionista convivia com diversas leis intervencionistas.
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Crise no Positivismo – Hitler utilizou-se da imperatividade da lei e dos preceitos 
positivistas para criar diversas leis que levaram aos horrores da 2ª Guerra Mundial, isto porque todo o 
ordenamento derivaria da criação normativa do Legislativo.

Surgimento da Normatização dos Princípios – após a 2ª Guerra, houve uma 
mudança de paradigmas nos ordenamentos de diversos países, dada a preocupação com os Direitos 
Humanos que surgiam à época.

Os princípios protetivos passaram a influenciar a criação das normas de modo a integrar o 
ordenamento, de forma a impedir excessos e regras que tenham o condão de suprimir direitos e 
liberdades, como aconteceu na Alemanha.

Tal período ficou conhecido como Pós-Positivismo, onde a imperatividade das leis deixou de ser 
absoluta e cada vez mais os questionamentos acerca de compatibilidade com as respectivas 
Constituições surgiram, tendo na ponderação de princípios de Dworkin e Alexy seu maior expoente.
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Constituição de 1988 e o Sistema Civil– problema de compatibilização de 
aplicação dos microssistemas com o Código Civil de 1916, o que levou a CRFB a horizontalizar
(Constituição versar sobre Direito Civil) sua aplicação no âmbito privado.

Ademais, a Carta de 1988 inovou e também trouxe o fenômeno da “Constitucionalização do Direito 
Civil” ao se posicionar no centro do ordenamento, reorganizando os microssistemas através de um 
novo baseamento: dignidade da pessoa humana, igualdade material e solidariedade.

Código Civil de 2002– inspirado pelas novas diretrizes constitucionais, rompeu com o 
patrimonialismo presente no Código Beviláqua, caracterizando-se por possuir os seguintes princípios:

A) Operabilidade: primazia pela eficácia, mudando a subsunção da norma ao fato pelo imperativo dos 
conceitos gerais, prestigiando a atuação interpretativa do Judiciário;

B) Socialidade: significa prestigiar sua função social das instituições civis, principalmente as 
contratuais;

C) Eticidade: busca-se obedecer à boa fé nas relações, tendo na boa-fé objetiva seu maior expoente.


