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Resumo: Este artigo apresenta uma visão geral

Abstract: This article gives an overview to the

sobre a elaboração do Código Civil da República Popular da China, sendo composto de quatro
partes. A primeira introduz brevemente a história da legislação civil da China desde o início do
Século XX. A segunda parte ilustra a razão pela
qual a China busca codificar sua legislação civil.
A terceira parte, núcleo do presente artigo, tem
por foco o conteúdo e as revisões realizadas no
segundo projeto do Código Civil chinês. A última
parte apresenta algumas das mais importantes
críticas tanto ao processo de elaboração do projeto quanto ao projeto em si.

drafting of Civil Code of People’s Republic of
China. It is composed of four part. The first part
very briefly introduces the history of China’ Legislation of civil law from the beginning of 20th
century. The second part illustrates the reason
why China tries to codify its rules of civil law. The
third part is the core of this article, which focus
on the contents and revisions of the second draft
of civil code. The last part gives some of the most
important criticism both to the drafting process
and the draft itself.
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Sumário: Uma breve história da codificação do Direito Civil Chinês. Razões para um Código Civil. 1. Desenvolvimento socioeconômico. 2. Sistematização das normas jurídicas desagregadas.
3. Parte do sonho chinês. A estrutura e as principais características do projeto. 1. A Parte Geral
(Du régime général, Allgemeiner Teildes BGB). 2. Propriedade (lesbiens; Sachenrecht). 3. Contrato (contrat, Vertrag). 3.1. As disposições referentes à validade dos contratos foram excluídas.
3.2. Estabelecimento das regras comuns a todas as obrigações. 3.3. Adoção de quatro espécies
de contratos típicos. 3.4. Inserção da gestão de negócios e enriquecimento ilícito no direito dos
contratos. 4. Personalidade. 5. Família e Sucessões. 6. Responsabilidade Civil. Críticas gerais ao
Projeto. 1. Precipitação e preparação teórica insuficiente. 2. Falhas no processo de codificação.
3. Críticas em relação à ausência de uma Parte Obrigacional unificada. 4. Direitos da personalidade não devem ser codificados de modo autônomo.

Uma breve história da codificação do Direito Civil Chinês
Ao final da Dinastia Qing, a China havia iniciado o processo de modernização do
direito. Ao enviar ministros ao exterior para comparar e estudar os sistemas jurídicos
ocidentais, o governo Qing iniciou a compilação de um Código Civil. Todavia, o governo Qing foi logo deposto e substituído pela República da China, em 1911. Após a
unificação chinesa promovida pelo Partido Nacionalista Chinês (Kuomintang), deu-se continuidade ao processo de modernização de leis. Esse processo resultou em
um Código Civil, publicado entre 1928 e 1929. Referido Código foi praticamente
uma réplica do Código Civil alemão (BGB), exceto em relação ao Direito de Família
e ao Direito de Sucessões. Esse foi o primeiro e único Código Civil da história chinesa, que vige até o presente na província de Taiwan. Os chineses chamavam-no de
“Código Civil da República da China”. Em 1º de outubro de 1949, com o advento da
República Popular da China, todas as leis em vigor, inclusive o Código Civil, foram
revogadas, na China continental, pelo novo governo dirigido pelo Partido Comunista da China.
Desde a sua fundação, a República Popular da China nunca deixou de medir esforços para elaborar seu próprio Código Civil. Antes de 2014, a China havia tentado
compilar [as leis do país em] um Código Civil por quatro vezes, respectivamente em
1954, 1964, 1979 e 20021. Entretanto, por diversas razões, todos os esforços fracas-
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